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Editoriál
dostávate do rúk druhé tohtoročné číslo nášho časopisu.
Od vydania prvého vydania
v tomto roku uplynul dlhší
čas ako zvyčajne. Čas našej odmlky bol ale využitý
zmysluplne. Mnoho vážnych udalostí vo svete sa,
samozrejme, dotýka aj medicíny, predovšetkým naturálnej medicíny.

parlamentu, avšak bez patričnej odozvy a hlavne výsledku, a tak všetko ostáva po starom.
Nie je to len otázka tzv. letného času, ako ukazujú
udalosti okolo nás. Sú tu ďalšie kategórie, keď sa
politické hľadisko uprednostňuje pred biologickým
a vývoj je usmerňovaný bez rešpektovania prírodných zákonitostí, ktoré v konečnom dôsledku predstavujú z dlhodobého hľadiska vážne riziko pre
biologický vývoj ľudstva. Vyvíja sa všetko vrátane
naturálnej medicíny. Tá sa vyznačuje komplexným
a interdisciplinárnym prístupom k otázkam zdravia, prevencie, diagnostiky, liečby a výskumu. Tento
vývoj napreduje aj napriek tomu, že to nie je práve
ľahké. Je potrebné hľadať spoločné cesty, spoločný
jazyk v interdisciplinárnom priestore, posunúť náš
pohľad na špecializáciu iným smerom. Týka sa to
aj nášho pohľadu na zdravie a jeho komplexnosť,
nielen biologickú, psychologickú či sociálnu, ale aj
energo-informačnú a spirituálnu. Takto formulované problémy zatiaľ nie sú hlavnými piliermi západnej medicíny. Avšak objektívne sú to základné
piliere nášho zdravia a ukazuje sa, že im treba venovať čoraz viac pozornosti. Aj to je úloha naturálnej
medicíny.

V tejto súvislosti sa zamyslime nad pojmom čas.
Zvyčajne ho chápeme ako fyzikálnu veličinu a ako
hodnotu, ktorá môže byť predmetom konvencie.
Ale z naturálnej medicíny a nielen vďaka nej vieme,
že čas je aj biologická hodnota. Z energo-informačného hľadiska predstavuje hodnotu ovplyvňujúcu
našu vertikalizáciu, náš vývoj, ale predovšetkým
reprezentuje veličinu vyjadrujúcu biologické procesy, najmä biorytmy. Z hľadiska naturálnej medicíny,
ale i z pohľadu všeobecnej biológie, predstavuje jeden z kľúčových biologických faktorov.
Nedávno sa opäť čas posunul na takzvaný zimný,
teda normálny slnečný a biologický čas. Tento posun by sme mohli vnímať pozitívne, ak by sme sa
dozvedeli, že táto zmena času bola posledná. Žiaľ,
skutočnosť je iná a málokto si uvedomuje, že posúvame iba ručičky hodiniek, a nie čas. Čas vrátane
biorytmu nemožno posunúť žiadnou konvenciou
ani nariadením, pretože ide o prirodzený biologický
proces. Čo sa však dá posunúť, je korelácia nášho
sociálneho rytmu s biologickým časom. Ako dobre
vieme, táto korelácia je zásadne dôležitá pre zdravé
fungovanie organizmu. Nezmyselné zavedenie tzv.
letného času prináša teda potenciálne ohrozenie zdravého chodu každého živého organizmu.
Na túto zmenu sa nie je možné adaptovať, adaptácia
na časový posun sa vždy viaže na slnečný cyklus príslušného miesta pobytu organizmu. Už na prvý pohľad je jasné, že medicína by mala k tomu zaujať stanovisko, a to dostatočne razantné. Dnes sme, žiaľ,
svedkami toho, že sa k takto závažným problémom
vyjadrujú nie lekári a biológovia, ale prevažne politici, ekonómovia, sociológovia, ktorí si neuvedomujú vážnosť takéhoto zásahu do ľudského organizmu.
Stal sa konečne predmetom jednania Európskeho

Aktuálne číslo nášho časopisu vychádza prakticky
tesne po ukončení jubilejného XX. interdisciplinárneho lekárskeho kongresu naturálnej medicíny
s medzinárodnou účasťou. Kongres priniesol mnoho nového a radi o Vás tom budeme informovať
v ďalších číslach. Vráťme sa ale k tomuto číslu nášho
časopisu, ktoré je opäť zamerané interdisciplinárne.
Začína experimentálnou štúdiou ruských autorov
okolo Prof. MUDr. Vladimira Nikolajeviča Kaňjukova, PhD., a potvrdzuje, že regeneratívna medicína
je dôležitou súčasťou komplexnej a naturálnej medicíny. Autori prezentujú výsledky experimentálnej
práce študujúcej možnosti využitia histoekvivalentu
bioplastického materiálu.
Ďalším možnostiam regeneratívnej medicíny sa venujú autori MUDr. Ulfat Kamilovič Musin, PhD.,
a MUDr. Karina Fanilevna Valejeva, ktorí prezentujú klinické výsledky regeneratívnej medicíny pohy-

–3–

Editoriál

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 2, ročník 2016

Vážení čitatelia, milí priatelia naturálnej medicíny,

bového aparátu pri použití patentovaného materiálu Alloplant.

Vážení priatelia, v tomto roku vyjde ešte dvojčíslo, ktoré bude obsahovať materiály z kongresu.
Ako som už avizoval, v blízkej budúcnosti nás čakajú výrazné pozitívne zmeny v práci Lekárskej
spoločnosti naturálnej medicíny. Tešíme sa na príspevky nielen nových autorov, ale aj na odbornú diskusiu. Dovoľte mi popriať Vám veľa dobrej nálady
a pohody, ako aj príjemné a inšpiratívne chvíle s naším časopisom.

Akupunktúru reprezentuje v tomto čísle MUDr. Teodor Mochnáč, PhD. Predstavuje vlastnú diagnostickú metódu Teo Mo založenú na sekvencii hexagramov vo vzťahu k biorytmom.
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Autorský kolektív MUDr. Veroniky Vargovej,
Mgr. Márie Habrmanovej a ďalších prezentujú možnosti bioterapie rán formou larválnej terapie. Aj keď
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Bolesti chrbta trápia 80 % populácie.
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Kto z nás nevstával ráno „z drevenej chrbtice“, alebo
necítil ťažobu a bolesť v akejkoľvek oblasti chrbtice?

Corden inovatívne zariadenie, ktoré eliminuje
hlavnú príčinu ochorenia chrbtice –
svalovú hypertóniu chrbtice.
Corden obnovuje silu a energiu chrbtice,
uvoľňuje unavené chrbtové svaly
a zlepšuje krvný obeh.
IPLIKATOR s. r. o.
Krivá 18, 040 01 Košice
SLOVAKIA
tel./fax: +421 55 676 86 98
mobil: +421 911 900 248
+421 905 900 244
e‑mail: iplikator@dodo.sk
web: www.iplikator.sk
skype: valentinstudio
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Súhrn

Experimentálna štúdia skúma mechanizmy morfologických zmien reparatívnej regenerácie rohovky pod
vplyvom histoekvivalentu bioplastického materiálu pri chemickom (alkalickom a kyslom) popálení / poleptaní (zásadou a kyselinou) rohovky. Štúdia bola aplikovaná na 36 králikoch (72 očiach) rozdelených do 2 skupín:
v 1. bolo vyvolané poleptanie rohovky zásadou na jednom oku (18 králikov), a v 2. poleptanie rohovky kyselinou (18 králikov), druhé oko bolo pozorované ako kontrolné (36 očí). Štúdia ukázala, že aplikácia histoekvivalentu bioplastického materiálu podporuje epitelizáciu rany a mitotickú aktivitu bazálnych i povrchových
buniek predného epitelu, obmedzuje apoptickú dominantu epitelu a fibroblastov stromy rohovky. Aplikácia
indukuje stabilizáciu vzťahu medzi epitelom a spojivovým tkanivom, skrátenie priebehu exudativnej fázy
zápalu a rýchlejší prechod do proliferatívnej fázy.

Kľúčové slová

infekcie, kontrola očnej hypertenzie a úľava od bolesti.[4] Konzervatívna liečba však nezaručuje úplné
uzdravenie poranenej rohovky a znížených zrakových funkcií pre rozvoj komplikácií. Preto sú potrebné chirurgické metódy liečby. Problémy liečenia
ochorení rohovky v dnešnej dobe riešia cestou aplikácie biologických materiálov, a to spojovky, Alloplantu, amniovej membrány, transplantácie kmeňových buniek.[2][4]

chemické popáleniny rohovky, histoekvivalent bioplastického materiálu, regenerácia, experiment.

Úvod

Popálenia očí predstavujú 5 – 15 % v štruktúre úrazov oka. Najväčšiu skupinu popálenín (60 – 80 %)
tvoria poleptania očí chemickými látkami.[2][7] Patomechanizmus poleptania a jeho účinku je multifaktoriálny. Celková interakcia fyziologických a biochemických zmien u popálenín oka vedie k poruche
regeneračných procesov v rohovke.

V neskoršom období poleptania očí, s cieľom obnovy zrakových funkcií sa vo všeobecnosti vykonáva
perforačná alebo lamelárna keratoplastika so súčasnou rekonštrukciou predného segmentu oka, ak je
to potrebné, keratoptrotézovanie, ktorých úspech
závisí od vzniknutej rohovkovej jazvy (leukómu).[2]

Cieľom liečby v akútnom štádiu popáleniny očí sú
korekcia aseptického zápalu, urýchlenie hojenia
povrchu oka (epitelizácia), prevencia sekundárnej
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Klinika a výskum

Reparatívne procesy rohovky boli študované a popísané, avšak otázka možnosti ich vplyvu pri rôznej
patológii zostáva nevyriešená.[6]

14, 30 a 90 dní boli zvieratá z experimentu odstránené pre vykonanie svetelnej i elektrónovej mikroskopie a imunocytochemickému vyšetreniu rohoviek.

Cieľom práce je štúdium mechanizmov morfologických zmien reparatívnej regenerácie rohovky
pod vplyvom histoekvivalentu bioplastického materiálu pri chemickom (alkalickom a kyslom) popálení
rohovky.

Výsledky

Počas experimentálneho výskumu po aplikácii roztoku 2,5 % hydroxidu sodného na rohovku bol zistený a určený stupeň edému a hyperémie spojovky,
zakalenia porchovej vrstvy rohovky, defekty epitelu, farbiaci sa defekt fluoresceínom v tvare kruhu
s priemerom 7 mm.

Materiál a metódy

Experimentálna časť práce bola vykonaná na
36 králikoch (sexuálne zrelé samce) s hmotnosťou
3,5 – 4,0 kg (72 očí) rozdelených do 2 skupín. V 1.
bolo vyvolané poleptanie rohovky zásadou na jednom oku (18 králikov), a v 2. poleptanie rohovky
kyselinou (18 králikov). Druhé oko bolo pozorované ako kontrolné (36 očí). V postihnutých očiach
bol posúdený vplyv histoekvivalentu bioplastického materiálu na reparatívne procesy a v kontrolnej
skupine bol aplikovaný očný gél Solcoseryl. Poleptanie bolo vykonané v lokálnej anestézii (3× instilovaný 0,4% Inokain – R‑RA inakaya). Stav zvierat
bol hodnotený dynamicky denne, sedem dní, potom
2-krát týždenne až do konca experimentu s fotodokumentáciou. Všetky experimenty boli vykonané
v súlade s Národným štandardom Ruskej federácie
GOST R 53434-2009.

V experimentálnej skupine na 3. deň bol defekt
zmenšený na 3,5 mm, zatiaľ čo v kontrolnej skupine
mal v priemere 5 mm.
V experimentálnej skupine u všetkých zvierat pri
hodnotení zákalu stromy rohovky zasiahlo zakalenie optickú zónu rohovky a pretrvávalo až 7 dní.
Po 14 dňoch bolo zmenšené do kruhu s priemerom
4 mm, na ktorého mieste sa vytvoril trvalý zákal
(jazva). Medzitým v kontrolnej skupine zakalenie
pretrvávalo až 30 dní a v mieste zákalu bol pozorovaný vznik trvalej jazvy na rohovke. Počas 30 dní
v experimentálnej skupine u 4 králikov a v kontrolnej skupine 5 králikov boli pozorované neovaskularizácie. V čase 90 dní bol vytvorený jemný povrchový zákal na ⅓ rohovky u zvierat experimentálnej
skupiny, zatiaľ čo v kontrolnej skupine bol zákal hlbší a väčší – ⅔ rohovky.
Klinická štúdia preukázala, že okamžite po instilácii
roztoku 3 % kyseliny octovej, napriek nedostatočnému farbeniu rohovky fluoresceínom, boli prítomné
príznaky rohovkového syndrómu, blefarospazmus,
svetloplachosť, slzenie. Biomikroskopicky bola zistená injekcia spojovky, opacifikácia rohovky v oblasti kontaktu s čistiacim prostriedkom v dôsledku edému epitelu. Rohovkový edém na všetkých
očiach experimentálnej skupiny trval až 7 dní, zatiaľ
čo v kontrolnej skupine do 14 dní. Injekcia spojovky v experimentálnej skupine progredovala prvých
3 dní po aplikácii, ktoré by mohli byť spojené s aplikáciou mäkkej kontaktnej šošovky. Potom bolo zaznamenané zlepšenie a úplné vymiznutie injekcie 8.
až 9. deň.
V kontrolnej skupine injekcia spojovky ustupovala
pomalšie a úplne vymizla 14. deň.

Histoekvivalent bioplastického materiálu bol odvodený z pôvodného hydrogelu kyseliny hyalurónovej,
ktorý bol vystavený UV žiareniu (λmax = 230 nm).
Dôsledkom toho nastala fotochemická reakcia
crosslinking makromolekúl. Pomocou tejto metódy dostáva histoekvivalent bioplastického materiálu
optimálne bioinžinierske vlastnosti ako elasticitu,
adhéziu, antiedematozne vlastnosti a výrazne zlepšuje biokompatibilitu vďaka metabolizácii materiálu
v rane. Výhody fotochemickej konjugácie spočívajú
aj v tom, že na prípravu histoekvivalentu nepoužívajú chemické reagencie a biomateriál je bez chemických prímesí. Je to schválené na používanie vo
všeobecnej i plastickej chirurgii (Osvedčenie o registrácii FSR 2011/10313 od 18.03.2011).[5]
Stav zvierat bol hodnotený klinicky na základe nasledujúcich príznakov: charakter a závažnosť injekcie spojovky, opuch spojovky, priemer epiteliálneho
defektu rohovky po farbení roztokom 0,1 % fluorescein sodíka, intenzita opacity rohovky. V čase 3, 7,

Morfologické štúdie priebehu alkalických popálenín
svedčili o tom, že poškodenie prednej časti epitelu
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Obr. 2.

prirodzene vedie k zmene lokálneho metabolizmu; tiež intoxikácia vyvolaná produktmi rozpadu
poškodených buniek, ktorá bola obzvlášť výrazná
vzhľadom na anatomické vlastnosti rohovky a jej
cievne zásobenie. Klinicky sa to prejavilo prudkým
nárastom edému a injekcie spojovky, edémom rohovky, blefarospazmom, svetloplachosťou, slzením,
opacifikáciou rohovky počas prvých 7 až 10 dní,
čo je typické pre akútnu fázu poleptania. Poškodili
sa nie len tie tkanivá, ktoré boli vystavené priamej
alkalickej expozícii, ale aj hlbšie štruktúry.

V období 7 dní sa na očiach experimentálnej skupiny našli epiteliálne proliferácie (hĺbkové i povrchové) a novotvorená epiteliálna vrstva v centrálnej
zóne poškodenej rohovky (Obr. 3). V kontrolnej
skupine bolo odhalené len nediferencované spojivové tkanivo (Obr. 4).

Svetelná mikroskopia ukázala, že počas 3 dní po poleptaní zásadou v oboch skupinách došlo k desquamácii buniek predného epitelu, opuchu a rozpojeniu vlákien stromy rohovky (Obr. 1), ale v prípade
aplikácie histoekvivalentu bioplastického materiálu
na základe kyseliny hyalurónovej bolo okrem toho
pozorované obmedzenie epitelizácie rany povrchu
rohovky (Obr. 2).
Obr. 1.

Svetelná mikroskopia. Alkalické
popálenie rohovky, 3. deň,
experimentálna skupina. Zväčšenie:
80.Farbenie: hematoxylin-eosin.
Obmedzenie epitelializácie povrchovej
rany rohovky.

Svetelná mikroskopia. Alkalické
popálenie rohovky, 3. deň, kontrolná
skupina. Zväčšenie: 400. Farbenie:
hematoxylin-eosin.Opuch a rozpojenie
vlákien stromy rohovky. Desquamácia
buniek predného epitelu.

Obr. 3.
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Svetelná mikroskopia. Alkalické
popálenie rohovky, 7. deň,
experimentálna skupina. Zväčšenie: 400.
Farbenie: hematoxylin-eosin. Epiteliálne
proliferácie (hĺbkové i povrchové).
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Obr. 4.

Svetelná mikroskopia. Alkalické
popálenie rohovky, 7. deň, kontrolná
skupina. Zväčšenie: 400. Farbenie:
hematoxylin-eosin. Tvorba
nediferencovaného spojivového tkaniva.

telu. Po zhrnutí získaných výsledkov možno konštatovať, že poleptanie rohovky u pokusných zvierat
(králikov) zásadou viedlo k rozvoju nekrotického
zápalu.
Na obnovu mikrocirkulácie krvi (do 3 mesiacov po
poleptaní) sa vyvinuli proliferatívne a regeneračné
procesy, ktoré umožnili následnú tvorbu kolagénových vlákien a intersticiálnej substancie stromy.
V procese regenerácie oblasti nekrotického tkaniva
sa vyplnili nešpecifickým stromálnym a spojivovým
tkanivom s tvorbou jaziev.
V ďalšom štádiu poleptania, do 90 dní od úrazu,
prebiehali v subepiteliálnom priestore fibroplastické procesy, ktoré tvorili granulačné tkanivo.

Demarkačná línia na sledovaných častiach očí bola
slabo vyjadrená a v limbálnej zóne nebola prítomná.
To viedlo k zvýšeniu ťažkosti a progresii nekrotických procesov epitelu i spojivového tkaniva.

Po 2 týždňoch sledovania boli procesy hojenia v experimentálnej a kontrolnej skupine podobné, tieto
viedli k stabilizácii hojenia rán. Avšak ich ukončenie
v experimentálnej skupine bolo rýchlejšie. Pre potvrdenie bola vykonaná imunocytochemická štúdia,
ktorá ukázala, že pri aplikácii biopolyméru kyseliny
hyalurónovej sa znížila apoptická dominanta epitelových buniek a fibroblastov rohovky skúmanej 3.
a 15. deň experimentu. Na druhej strane zvýšená expresia syntézy proteínov bcl 2 svedčila o závažnosti
proliferatívnej fázy zápalu.

Alterácia rohovky nebola sprevádzaná adekvátnou
exudatívnou (ciev) a produktívnou (proliferatívne)
reakciou, čo naznačuje zachovanie dystrofických
procesov za simulovaných podmienok. Takže zápal
pri poleptaní rohovky nedostatočne vykonával drenážnu a eliminačnú funkciu v súvislosti s procesom
exudácie.

Výsledky imunocytochemickej štúdie teda potvrdili fakt, že aplikácia biopolyméru kyseliny hyaluronovej optimalizovala reparativnu histogenézu so
zahrnutím mechanizmov na obmedzenie expresie
proapoptického génu p 53, počet epiteliálnych buniek bol 2,5 – 3-krát nižší v porovnaní s kontrolnou
skupinou.

Prevažná väčšina migrujúcich leukocytov tvoria
segmentované neutrofily. Okrem nich lymfocyty,
monocyty, basofilné granulocyty i eozinofily boli vystavené oveľa menej extravazácii. Tieto bunky migrovali do poškodenej oblasti rohovky medzi vláknité
štruktúry smerom k centru zápalu, kde bola zistená
ich najväčšia koncentrácia.

Morfologické zmeny rohovky pri poleptaní kyselinou mali špecifické klinické prejavy ako koagulačnú
nekrózu povrchových vrstiev s tvorbou stvdnutých
chrást na rohovke, čo viedlo k rohovkovému syndrómu, ale nebola možnosť farbenia stromy fluoresceínom. V období 3 dní v experimentálnej i kontrolnej skupine svetelná mikroskopia ukázala, že bunky
predného epitelu rohovky boli poškodené, v malých
cievach sa tvorili zrazeniny a výsledkom transudácie
plazmy do okolitého tkaniva bol klinický opuch spojovky. Okrem deštruktívnych zmien epiteliálnych
buniek boli pozorované porušenia v strome, ktoré

Významné je, že ako pokračujúci rozvoj deštruktívneho procesu (7 a 14 dní) vznikol v okolí nekrotického tkaniva výrazný sekundárny reaktívny zápal charakterizovaný vazodilatáciou, extravazáciou plazmy
a krvných elementov s tvorbou demarkačnej zóny.

V oblasti poškodenia rohovky a priľahlej časti spojovky, ako ustupovali zápalové procesy, bola pozorovaná aktivácia kmeňových buniek a fibroblastov.
Tak sa tvorili vláknité štruktúry bez proliferácie epi-
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zodpovedali poleptanej oblasti a zasiahli minimálne
⅓ hrúbky stromy. Morfologicky príznaky toxického pôsobenia produktov spôsobili rozpad poškodených buniek. Pri poleptaní kyselinou na rozdiel
od poleptania zásadou vzniká koagulačná (suchá)
nekróza, kyselina spôsobuje denaturáciu proteínov,
preto kyselina nepreniká do hlbších vrstiev tkaniva.

Aplikácia histoekvivalentu bioplastického materiálu
v iniciálnej fáze liečby poleptania rohovky prispela k stabilizácii vzájomného vzťahu medzi epiteliálnym a spojivovým tkanivom vo včasnom štádiu
experimentu, vytvorila podmienky pre urýchlenie
epitelizácie, prispela k zníženiu priebehu exudatívnej fázy zápalu, rýchlejšiemu prechodu do konečnej
proliferatívnej fázy a skráteniu času rehabilitácie.

Imunocytochemická štúdia odhalila zníženú apoptickú dominantu epiteliálnych buniek a fibroblastov,
ale zvýšila sa expresia syntézy proteínu bcl 2, čo naznačuje závažnost proliferatívnej fázy zápalu.
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V období 30 dní a viac bolo zaznamenané ukončenie fibroblastických procesov v experimentálnej
i kontrolnej skupine.

Diskusia

Morfologické štúdie realizované v experimente dovolili určiť postupnosť procesov prebiehajúcich od
momentu vyvolania chemickej popáleniny rohovky
do ukončenia jej hojenia a boli dostatočne popísané
inými výskumníkmi.[1][2][3] Ale nami nájdená aplikácia histoekvivalentu bioplastického materiálu na
podklade kyseliny hyalurónovej potláča alteratívnu
fázu zápalu a znižuje vaskulogenézu i riziko vzniku
rohovkových zákalov. Toto môže byť vysvetlené zapojením glykosaminoglykanov do zápalovej reakcie
aj reparatívnych procesov.
Výsledky aplikácie histoekvivalentu bioplastického
materiálu v liečbe kožných popálenín poukazujú na
možnosť skrátenia hospitalizácie pacientov v dôsledku rýchlejšej epitelializácie rany[6], avšak údaje
o používaní histoekvivalentu biomateriálu v oftalmológii v literatúre chýbajú.

Záver

Získané údaje počas experimentálneho výskumu
svedčia o optimalizácii epitelializácie rany, stimulácii mitotickej činnosti bazálnych buniek epitelu,
obmedzení apoptickej dominanty epiteliálnych buniek a fibroblastov stromy rohovky v podmienkach
aplikácie histoekvivalentu bioplastického materiálu,
čo bolo potvrdené tiež imunocytochemickými štúdiami.

odborne recenzované
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Резюме

Экспериментальное исследование посвящено изучению механизмов морфологических изменений репаративной регенерации роговицы в условиях влияния гистоэквивалента биопластического материала при химических (щелочном и кислотном) ожогах роговицы. На 36 кроликах (72 глаза) в 2‑х группах:
в 1‑ой формировали щелочной (18 кроликов), а во 2‑ой — кислотный ожог роговицы (18 кроликов),
парные глаза наблюдались в качестве контроля (36 глаз). Исследование показало, что применение
гистоэквивалента биопластического материала способствовало эпителизации раневой зоны, стимуляции митотической активности базальных и шиповатых клеток переднего эпителия, лимитированию апоптотической доминанты эпителиоцитов и фибробластов собственного вещества роговицы.
На фоне аппликации отмечали стабилизацию эпителио-соединительнотканных взаимоотношений,
сокращение течения экссудативной фазы воспаления и более быстрый переход в пролиферативную
фазу.

Ключевые слова

нений при ожогах глаз приводит к нарушению
регенераторных процессов в роговице.

химический ожог роговицы, гистоэквивалент
биопластического материала, регенерация, эксперимент.

Целью лечения в остром периоде ожога глаз
являются: коррекция процесса асептического воспаления, ускорение восстановления поверхности глаза (эпителизации), профилактика
вторичной инфекции, контроль гипертензии
и купирование болевого синдрома.[4] Однако
консервативное лечение не гарантирует полного восстановления прозрачности роговой оболочки и зрительных функций из‑за развития
осложнений. Вследствие чего возникает необходимость применения хирургических мето-

Актуальность

Ожоги глаз занимают от 5 до 15 % в структуре
глазных травм. Самую большую группу ожогов
(60‑80%) составляют повреждения глаз химическими агентами.[1][6] Патологический механизм
ожоговой болезни и ее последствий является
многофакторным. Совокупность взаимодействия физиологических и биохимических изме-
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дов лечения. Сегодня проблему лечения заболеваний роговицы решают путем применения
биологических материалов: конъюнктивы, аллопланта, амниона, вплоть до трансплантации
стволовых клеток.[1][4]

ультрафиолетового облучения (λmax = 230 нм),
в результате чего происходила фотохимическая
сшивка макромолекул. Использование данного
метода придает гистоэквиваленту биопластического материала оптимальные биоинженерные
свойства: эластичность, адгезию, дренажные
качества и значительно улучшает биосовместимость за счет метаболизации материала в ране.
Преимущества фотохимической сшивки заключаются и в том, что для приготовления гистоэквивалента не используют химические реагенты и в биоматериале отсутствуют химические
примеси. Он разрешен к применению в общей и
пластической хирургии (регистрационное удостоверение ФСР 2011/10313 от 18.03.2011).[5]

В отдаленном периоде ожоговой болезни глаз
с целью реабилитации зрительных функций,
как правило, выполняются сквозная или послойная кератопластика, с одновременной реконструкцией переднего отрезка глаза в случае
необходимости, кератопротезирование, успех
которых зависит от структуры сформировавшегося бельма.[1]
Репаративные процессы роговицы изучены и
описаны, однако вопрос возможности воздействия на них при той или иной патологии продолжает оставаться нерешенным.[2]

Состояние животных оценивали клинически по
признакам: характер инъекции конъюнктивы и
ее выраженность, отек конъюнктивы, диаметр
дефекта роговицы после окрашивания 0,1 % раствором флюоресцеина натрия, интенсивность
помутнения роговицы. На сроках 3, 7, 14, 30 и
90 суток животных выводили из эксперимента
для проведения светооптической и электронной
микроскопии, иммуноцитохимических исследований.

Цель работы: изучить механизмы морфологических изменений репаративной регенерации
роговицы в условиях влияния гистоэквивалента биопластического материала при химических
(щелочном и кислотном) ожогах роговицы.

Материал и методы.

Результаты

Экспериментальный раздел работы выполнен
на 36 половозрелых кроликах — самцах весом
3,5–4,0 кг (72 глаза) в 2‑х группах: в 1‑ой формировали щелочной (18 кроликов), а во 2‑ой — кислотный ожог роговицы (18 кроликов), парные
глаза наблюдались в качестве контроля (36 глаз).
В опытных глазах оценивали влияние гистоэквивалента биопластического материала на репаративные процессы, а в контрольных — применяли глазной гель Солкосерил. Формирование
ожога проводилось под местной анестезией —
трехкратное закапывание р‑ра инокаина 0,4%.
Состояние животных оценивали динамически
ежедневно в течение семи дней, последующие
наблюдения проводили 2 раза в неделю до конца
эксперимента с фоторегистрацией. Все эксперименты были проведены в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации
ГОСТ Р 53434‑2009.

В ходе проведенного экспериментального исследования установлено, что после воздействия
на роговицу 2,5% раствором гидрооксида натрия
определяли степень отека и гиперемию конъюнктивы, помутнение верхних слоев роговицы, дефект эпителия, прокрашивающийся флуоресцеином в виде круга диаметром 7 мм.
В опытной группе на 3 сутки дефект уменьшился
до 3,5 мм, в то время как в контрольной группе
он был равен 5мм в диаметре.
В опытной группе при оценке стромального помутнения у всех экспериментальных животных
оно занимало оптическую зону роговицы и сохранялось до 7 суток, а к 14 суткам уменьшалось
до размеров круга диаметром 4мм, на месте
которого формировалось стойкое помутнение.
Тем временем, как в контрольной группе оно
сохранялось до 30 суток, на месте помутнения
отмечали формирование стойкого помутнения. На сроке наблюдения 30 суток у 4 кроли-

Гистоэквивалент биопластического материала получен из исходного гидрогеля гиалуроновой кислоты, который подвергали воздействию
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ков опытной группы и 5 кроликов контрольной
группы отмечали неоваскуляризацию, на сроке
90 суток у экспериментальных животных опытной группы формировалось нежное поверхностное помутнение, занимающее ⅓ часть роговицы,
в то время как в контрольной группе помутнение было грубым и занимало ⅔ роговицы.
Клиническое исследование показало, что сразу
после действия 3 % раствора уксусной кислоты,
несмотря на отсутствие прокрашивания роговицы флюоресцеином, отмечались признаки роговичного синдрома: блефароспазм, светобоязнь,
слезотечение. При биомикроскопии определяли
инъекцию конъюнктивы, помутнение роговицы
в области контакта с детергентом за счет отека
эпителия. Отек роговицы на всех глазах опытной группы сохранялся до 7‑ми суток, в то время
как в контрольной группе до 14 суток. Инъекция
конъюнктивы в опытной группе усиливалась
в первые 3‑е суток после аппликации, что могло быть связано с фиксацией мягкой контактной линзой, а затем отмечали положительную
динамику и полное исчезновение инъекции
к 8–9 суткам.
В контрольной группе инъекция конъюнктивы
уменьшалась медленнее и проходила полностью
к 14 суткам.

ственного вещества роговицы (Рис. 1), но при
применении гистоэквивалента биопластического материала на основе гиалуроновой кислоты
кроме этого отмечали лимитирование эпителизации раневой поверхности роговицы (Рис. 2).
Рис. 1.

Световая микроскопия. Щелочной
ожог роговицы, 3 сутки, контрольная
группа. Увеличение: 400. Окраска:
гематоксилин-эозин. Отек и дискомплексация волокон собственного
вещества роговицы. Десквамация
клеток переднего эпителия.

Морфологические исследования течения щелочного ожога свидетельствовали о том, что повреждение переднего эпителия закономерно
приводило к изменению местного обмена веществ; кроме того развивалась интоксикация
продуктами распада поврежденных клеток, которая особенно была выражена в виду анатомических особенностей строения роговицы и ее
кровоснабжения. Клинически это проявлялось
резким увеличением отека и инъекции конъюнктивы, отеком роговицы, блефароспазмом, светобоязнью, слезотечением, помутнением роговицы в первые 7–10 суток, что характерно для
острой фазы ожога. Повреждались не только те
ткани, которые были подвергнуты прямому воздействию щелочи, но и глубжележащие структуры.

Рис. 2.

Световая микроскопия. Щелочной
ожог роговицы, 3 сутки, опытная
группа. Увеличение: 80.Окраска:
гематоксилин-эозин. Лимитирование
эпителизации раневой поверхности
роговицы.

Светооптическое исследование показало, что на
сроке 3‑х суток щелочного ожога в обеих группах наблюдали десквамацию клеток переднего
эпителия, отек и дискомплексацию волокон соб-

На сроке 7‑ми суток, на глазах опытной группы обнаруживали эпителиальные пролифераты
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погружного и покровного характера и отмечали наличие новообразованного эпителиального
пласта в центральной зоне повреждения тканей
роговицы (Рис. 3), а в контрольной группе лишь
формирование малодифференцированной соединительной ткани (Рис. 4).

к некротизированным тканям участках, возникало выраженное вторичное реактивное воспаление. Оно характеризовалось вазодилятацией
кровеносных сосудов, экстравазацией плазмы и
форменных элементов крови с формированием
демаркационной зоны.

Рис. 3.

Демаркационная линия в исследованных участках глаза была выражена слабо, а в лимбальной
зоне она отсутствовала. Это приводило к утяжелению и прогрессированию некротических процессов эпителиальных и соединительнотканных
структур.

Световая микроскопия. Щелочной
ожог роговицы, 7 сутки, опытная
группа. Увеличение: 400. Окраска:
гематоксилин-эозин. Эпителиальные
пролифераты (погружного и покровного характера).

Альтерация тканей роговицы не сопровождалась адекватной экссудативной (сосудистой)
и продуктивной (пролиферативной) реакциями,
что свидетельствовало о сохранении дистрофических процессов в моделируемых условиях.
Таким образом, фокус воспаления в связи с процессами экссудации не в полной мере выполнял
дренажную и элиминативную функции при ожоговой травме роговицы.

Рис. 4.

Преобладающее большинство эмигрирующих
лейкоцитов составили сегментоядерные нейтрофилы. Помимо них, значительно реже экстравазации подвергались лимфоциты, моноциты, базофильные гранулоциты и эозинофилы.
Данные клетки продвигались в зону повреждения роговицы между волокнистыми структурами по направлению к центру воспаления, где и
наблюдалось их наибольшее скопление.

Световая микроскопия. Щелочной
ожог роговицы, 7 сутки, контрольная
группа. Увеличение: 400. Окраска:
гематоксилин-эозин. Формирование
малодифференцированной соединительной ткани

В области повреждения роговицы и прилежащих участков конъюнктивы по мере угасания
воспалительного процесса происходила активизация камбиальных клеток и клеток фибробластического дифферона.
При этом образовывались волокнистые структуры без разрастаний эпителиальной ткани.
Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод о том, что щелочное повреждение
роговицы экспериментальных животных (кроликов) приводило к развитию некротического
воспаления.

Существенным являлось то обстоятельство,
что по мере продолжения развития деструктивного процесса (сроки 7 и 14 суток) в прилежащих

На фоне восстановления гемомикроциркуляции
(до 3‑х месяцев с момента ожога) развивались
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пролиферативные и регенераторные процессы,
которые обеспечивали впоследствии образование коллагеновых волокон и межуточного вещества стромы поверхностных тканей глаза.

исследование показало, что клетки переднего
эпителия роговицы были повреждены, в мелких
сосудах формировались тромбы, при этом плазма выходила в окружающие ткани, что клинически проявлялось отеком конъюнктивы. Кроме
деструктивных изменений эпителиоцитов, отмечались нарушения в строме, которые строго
соответствовали участку ожога и захватывали
не менее ⅓ толщины стромы. Морфологически
определяли признаки токсического действия
продуктов распада поврежденных клеток. Таким образом, при кислотном ожоге в отличие
от щелочного ожога, возникал коагуляционный
(сухой) некроз – кислотная денатурация белков,
благодаря которой кислота не проникала в подлежащие слои ткани.

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 2, ročník 2016

В процессе регенерации участки некроза ткани
заполнялись не специфической стромальной тканью, а соединительной с формированием рубца.
На протяжении стадии ранних исходов ожогового процесса, до 90 суток с момента ожога,
субэпителиально осуществлялись фибропластические процессы, формировалась грануляционная ткань.
В сроки свыше 2‑х недель процессы как в опытной, так и в контрольной группах были сходными, ведущими к стабилизации раневого процесса. Однако их завершение в опытной группе
проходило быстрее. Для подтверждения этого
было проведено иммуноцитохимическое исследование, которое показало, что при применении
биополимера гиалуроновой кислоты снижалась
апоптотическая доминанта эпителиоцитов и
фибробластов роговицы, взятой для исследования на 3‑и и 15‑ые сутки эксперимента. С другой
стороны, возрастала экспрессия синтеза протеина bcl 2, что свидетельствовало о выраженности пролиферативной фазы воспаления.

При иммуноцитохимическом исследовании снижалась апоптотическая доминанта эпителиоцитов и фибробластов, но возрастала экспрессия
синтеза протеина bcl 2, свидетельствующая о выраженности пролиферативной фазы воспаления.
На сроке от 30‑ти суток и выше наблюдали завершение фибробластических процессов как
в опытной, так и в контрольной группе.

Обсуждение

Морфологические исследования, проведенные
в эксперименте, позволили установить последовательность процессов, протекающих от момента нанесения химического ожога роговицы
до завершения ее восстановления, достаточно
описанных другими исследователями.[1][3][7] Однако нами было обнаружено, что применение
гистоэквивалента биопластического материала
на основе гиалуроновой кислоты подавляет альтеративную фазу воспаления и снижает тем самым васкулогенез и риск формирования бельма
роговицы. Это можно объяснить участием гликозаминогликанов в воспалительной реакции и
репаративных процессах.

Таким образом, результаты иммуноцитохимического исследования подтверждали тот факт,
что аппликация биополимера гиалуроновой
кислоты оптимизировала репаративные гистогенезы с включением механизмов лимитирования экспрессии проапоптатического гена p 53,
снижая число иммунопозитивных эпителиоцитов в 2,5–3 раза по сравнению с контрольной
группой.
Морфологические изменения роговицы при
кислотном ожоге имели особенности, обуславливающие соответствующую клиническую картину. Они представляли собой коагуляционный
некроз поверхностных слоев с формированием
плотного струпа на роговице, что обусловило
роговичный синдром, но не дало возможности прокрашивания стромы флуоресцеином.
На сроке наблюдения 3‑х суток как в опытной,
так и в контрольной группах светооптическое

В результате применения гистоэквивалента биопластического материла в комплексе с лечением
ожогов кожи сокращались сроки пребывания
больных в стационаре ввиду более быстрой эпителизации раневой поверхности[2], однако сведения о применении данного гистоэквивалента
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биоматериала в офтальмологии в литературе
отсутствуют.
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Заключение

Полученные данные в ходе проведенного экспериментального исследования свидетельствуют
об оптимизации процессов эпителизации раневой зоны, стимуляции митотической активности базальных и шиповатых клеток переднего
эпителия, лимитировании апоптотической доминанты эпителиоцитов и фибробластов собственного вещества роговицы в условиях применения гистоэквивалента биопластического
материала, что также было подтверждено иммуноцитохимическим исследованием.
Применение аппликации гистоэквивалента биопластического материала на начальном этапе
лечения химического ожога роговицы способствовало стабилизации эпителио-соединительнотканных взаимоотношений в более ранние
сроки эксперимента, создавало условия для
ускорения эпителизации, а так же способствовало сокращению течения экссудативной фазы
воспаления, более быстрому переходу в завершающую пролиферативную фазу и сокращению
сроков реабилитации.
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Súhrn

V článku sa popisuje technológiu Alloplant v liečbe najrozšírenejších degeneratívnych ochorení pohybového
systému, ako sú artro- a vertebropatia. Práve artro- a vertebropatie obmedzujú alebo zbavujú človeka schopnosti pohybu, teda aj zaujímavého pohybového zážitku, okrem toho je známe príslovie – „pohyb je život“, t. j.
pohyb je metódou prevencie a liečenia mnohých ochorení. V tomto článku autori poukazujú na to, že použitie biologického materiálu Alloplant napomáha regenerácii chrupavkových povrchov kĺbov a medzistavcových platničiek obnovou pohyblivosti kĺbov a chrbtice.

Kľúčové slová

ká sanácia kĺbu nemá vplyv na priebeh deformujúcej artrózy.
Zásah do kĺbu za diagnostickým účelom a odstránenie všetkého, čo sa zdá „zbytočným“ s okamžitým
perioperačným vyhodnotením situácie, kde je rola
ľudského faktoru zjavná a určená skúsenosťou, pohotovosťou a inými vlastnosťami, predpokladá vysokú pravdepodobnosť chýb, okrem toho kĺb spravidla odpovedá na chirurgickú inváziu zápalovou
reakciou rôzneho stupňa intenzity, čo samo o sebe
prehlbuje artrodegeneráciu.

Alloplant, hernie, protrúzie, artrózy.

Úvod

Absencia účinných metód liečenia artro- a vertebropatie je známa. Všetky známe metódy liečenia
ako sú masáž, liečebný telocvik, trakcia (Šapošnikov, J. G., Travmatologija i ortopedija, diel 3, 1997,
s. 175)[5], manuálna terapia, medikamentózna liečba, fyzioterapia, blokády etc. sú zamerané na spomalenie degeneratívnych procesov.
Použitie lubrikantov na postihnuté kĺby spomaľuje
stenčovanie povrchu trecích plôch chrupavky znížením trenia, je to však substitučná terapia a nerieši otázku kvalitatívneho a kvantitatívneho deficitu
vlastnej synoviálnej tekutiny, okrem toho každoročné viacnásobné aplikácie lubrikantov do kĺbu
nebývajú bez následkov. Teda v súčasnosti sa pri
artropatiách a vertebropatíách používa podporná
a substitučná terapia, ktorá neregeneruje postihnuté štruktúry.

V prípade postihnutia kĺbov, ktoré sú poškodené natoľko, že ich funkcia je nenávratne stratená,
používajú sa endoprotézy, pri aplikácii ktorých sa
napadnuté štruktúry zamieňajú za umelé materiály, najčastejšie sa vymieňa celý kĺb. Ale v dôsledku
veľkej traumy z endoprotézy nie je ich možné použiť u pacientov s ťažkým celkovým somatickým stavom. Okrem toho neexistujú konštrukcie absolútne
inertné pre organizmus, preto prítomnosť kovových
konštrukcií v tkanive je vždy sprevádzaná reakciou
v podobe resorpčnej intoxikácie a alergizácie s možným infikovaním, nehovoriac už o tom, že v odpovedi na kontakt s kovom, obzvlášť v prípade použitia cementu kostné tkanivo odpovedá nekrózou,
čo často vedie k porušeniu protézy (Revel, P. A.,
Patologija kosti, 1993, s. 267 – 273)[4]. Aplikácia endoprotézy nie je metódou liečby kĺbu, pretože sa

Dnes široko využívaná artroskopia má svoje opodstatnenie pri resekcii poškodených fragmentov meniskov, zabezpečení vizuálnej kontroly pri plastike
väziva, odstránení vnútrokĺbových „myšiek“, odoperovaní traumatizujúcich výrastkov a tkaninových
hyperpláziách. V ostatných prípadoch artroskopic-
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vrhovanej metodiky 1115 pacientov s artropatiou
(75 % – artrózy; 17 % artrózoartritídy; 8 % – aseptické nekrózy hlavice stehennej kosti) a 1215 pacientov
s verteropátiou (27 % – protrúzie; 37 % – prietrže;
21 % – kombinácie prietrží s protrúziami; 15 % – extrúzie medzistavcových platničiek).
V dôsledku početnosti klasifikácií artróz sme pre
zjednodušenie chápania údajov o použití technológie alloplantu ako ukazovatele použili nasledujúce
kritériá:

Pri poškodených medzistavcových platničkách sa
prudko znižuje aj prijateľnosť chirurgického zákroku (Movšovič, I. A., Operativnaja ortopedija, 1994,
s. 356 – 357)[1] v dôsledku vysokej traumatizácie,
ako aj nebezpečenstva vo forme poškodenia miechy a jej koreňov s pravdepodobnosťou provokácie degeneratívneho poškodenia štruktúr chrbtice
v oblasti zákroku, a niekedy aj v priľahlých oblastiach v dôsledku nerovnomerného rozloženia záťaže v biokinematickom reťazci „hlava – nohy“, lebo
pri tom vo vedľajších medzistavcových platničkách
vzniká nadprahová hypermobilita.

Výsledky

1. Efektívnosť liečby deformujúcej artrózy pri zachovaní kongruentnosti kĺbových povrchov
a minimálnej kĺbovej štrbiny v zóne najväčšej
kompresie:
Anatomická regenerácia:
Zjavná – 75 %
Nevýrazná – 13 %
Regenerácia neprítomná – 12 %
Funkčná regenerácia:
Úplná – 94 %
Čiastočná – 6 %
2. Efektívnosť liečby deformujúcej artrózy pri porušení kongruentnosti kĺbových povrchov a minimálnej kĺbovej štrbiny v zóne najväčšej kompresie:
Anatomická regenerácia:
Neprítomná
Funkčná regenerácia:
Úplná – 87 %
Čiastočná – 9 %
Regenerácia neprítomná – 4 %

Teda chirurgická liečba artro- a vertebropatií je
„metódu zúfalstva“, ktorá má svoje opodstatnenie
v prípade neefektívnosti známych spôsobov konzervatívnej liečby.
Vo Všeruskom centre očnej a plastickej chirurgie
aplikujeme na liečbu artropatií (Patent č. 2519119,
publikovaný 11. 4. 2014)[2] a vertebropatií (Patent č.
2556959, publikovaný 19. 6. 2015)[3] biologický materiál Alloplant. Počas liečby sa dosahuje čiastočná alebo úplná regenerácia poškodených kĺbových
štruktúr (artrózy, artrózoartritídy) a chrbtice (osteochondróza, spondylóza, spondylartróza, prietrže
a protrúzie (+ extrúzie) medzistavcových platničiek
a pod.) vďaka viacnásobnej aktivácii prietoku krvi,
tkaninového metabolizmu a tvorivej činnosti vlastných multi a pluripotentných buniek kostnej drene,
ktoré v oblasti poškodenia uvádza do činnosti aplikovaný biologický materiál.
Pri použití metódy (viac ako 14 rokov) sme nepozorovali komplikácie. Najvýraznejšími klinickými
príkladmi demonštrujúcimi efektívnosť metódy sú
prípady, kedy boli vyradení z poradia na endoprotézu pacienti so zjavným poškodením kĺbov, pohybujúci sa na barlách, u ktorých bola následne vylúčená
invalidita, ako aj prípady obnovenia všetkých funkcií pri paralýzach a parézach končatín, vyvolaných
kompresiou miechy a jej koreňov.

Existujú však prípady, kedy sa pacienti (napríklad
obojstranná gonartróza a koxartróza III. a IV. stupňa) po aplikácii Alloplantu odhlasovali z poradovníka na protézovanie a invaliditu.
3. Efektívnosť liečby aseptickej nekrózy hlavice
stehennej kosti v 1. štádiu:
Anatomická regenerácia:
Zjavná – 62 %
Nevýrazná – 8 %
Regenerácia neprítomná – 30 %
Funkčná regenerácia:
Úplná – 72 %
Čiastočná – 23 %
Neprítomná – 5 %

Materiály a metódy

Na oddelení regeneratívnej chirurgie sa v súčasnosti
na základe technológie Alloplant liečilo podľa na-
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v tomto prípade kĺbové povrchy odstraňujú a vyššie
uvedené obmedzenia a komplikácie výrazne obmedzujú vykonanie uvedenej operácie.

Metóda nie je efektívna pri:
a. Značnej deštrukcii kĺbov so stratou kĺbovej
štrbiny a kongruentnosti kĺbových povrchov.
b. Prevahe zjavnej artritídy s hojnou endoartikulárnou exsudáciou a periartritídou nad
prejavmi artrózy.
4. Efektívnosť liečby protrúzií medzistavcových
platničiek:
Anatomická regenerácia:
Zjavná – 62 %
Nevýrazná – 34 %
Regenerácia neprítomná – 4 %
Funkčná regenerácia:
Úplná – 96 %
Čiastočná – 4 %
5. Efektívnosť liečby prietrží medzistavcových
platničiek:
Anatomická regenerácia:
Zjavná – 56 %
Nevýrazná – 36 %
Regenerácia neprítomná – 7 %
Funkčná regenerácia:
Úplná – 94 %
Čiastočná – 6 %
6. Efektívnosť liečby extrúzií medzistavcových
platničiek:
Anatomická regenerácia:
Zjavná – 48 %
Nevýrazná – 41 %
Regenerácia neprítomná – 11 %
Funkčná regenerácia:
Úplná – 89 %
Čiastočná – 11 %

4. Metóda je zameraná na regeneráciu napadnutých štruktúr a nielen na udržanie stavu.
Získané výsledky hovoria o vysokej efektivite
liečby artro- a vertebropatológii podľa technológie Alloplant.
Porovnávacia analýza použitia biologického
materiálu Alloplant pri liečbe vertebroa artropatológie a tradičných liečebných metód:
I. Tradičné liečebné metódy
1. Medzistavcové platničky
a. Použitie chondroprotektív – táto skupina preparátov nevyvoláva regeneráciu medzistavcových platničiek, len spomaľuje ich deštrukciu.
b. Nesteroidné a steroidné protizápalové preparáty – nemajú regeneračné vlastnosti, okrem
toho väčšina z nich (s výnimkou celebrexu),
naopak, vyvolávajú alteráciu chrupavkovitého tkaniva, čím sa zhoršuje priebeh ochorenia.
c. Blokády anestetikami – nemajú regeneratívne
vlastnosti.
d. Masáž a podvodná trakcia – nemajú regeneratívne vlastnosti.
e. Bahno, paraf ín, ozokerit, fyzioterapia a pod. –
nemajú regeneratívne vlastnosti.
2. Kĺby
a. Použitie chondroprotektív a rôznych roztoko1v s chondroprotektívnymi komponentmi – táto skupina preparátov nevyvoláva
regeneráciu povrchu kĺbovej chrupavky,
len spomaľuje jej deštrukciu.
b. Nesteroidné a steroidné protizápalové preparáty – nemajú regeneračné vlastnosti, okrem
toho väčšina z nich (s výnimkou celebrexu),
naopak, vyvolávajú alteráciu chrupavkovitého tkaniva, čím sa zhoršuje priebeh ochorenia.
c. Aplikácia lubrikantov – nemá regeneratívne
vlastnosti.
d. Bahno, paraf ín, ozokerit, fyzioterapia a pod. –
nemajú regeneratívne vlastnosti.

Liečba v podstate zahŕňa jedno-, dvoj- alebo trojnásobnú aplikáciu biologického materiálu do napadnutej oblasti s intervalom 10 dní v závislosti od
stupňa artro- a vertebropátie. V ťažkých prípadoch
sa zostavuje individuálny plán liečenia.
Kontraindikácie pre aplikáciu navrhovanej metódy:
1. Akútny infekčný proces.
2. Epilepsia a iné kŕčovité stavy.
3. Ťažký celkový stav.

T.j. vyššie uvedené metódy vyvolávajú u pacientov
subjektívnu úľavu vďaka zlepšeniu trofiky napadnutých oblastí, redukcii zápalu, zníženia trenia (v prípade kĺbov), kým regenerácia medzistavcových
platničiek a povrchu kĺbovej chrupavky pri ich aplikácii nie je pozorovaná.

Diskusia

Prednosti metódy:
1. Atraumatickosť.
2. Neprítomnosť komplikácií a vedľajších javov.
3. Dostupnosť.
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Záver

Nami navrhovaná metóda otvára nové možnosti
v liečbe veľkého počtu chorých s artro- a vertebropatológiou. Pri odbornom hodnotení údajov o jej
aplikácii sa vo väčšine prípadov dosahuje úspech
v liečbe. Pozorovali sme, že regeneratívny potenciál tkanív závisí od nasledujúcich faktorov v opačnej
závislosti: vek, hmotnosť, existencia fyzického preťaženia, vstavovanie sa nadmernému chladu. Zjavne
je nevyhnutné začať s aplikáciou opísanej technológie v ranných štádiách rozvoja degenerácie kĺbov
a medzistavcových platničiek s cieľom efektívnej
prevencie progresovania patologického procesu.

odborne recenzované

Poznámka: originálny článok v ruskom jazyku nasleduje na ďalšej strane.
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II. Použitie biologické materiálu Alloplant
(medzistavcové platničky a kĺby)
Spolu so subjektívnym pozitívnym efektom aplikácia Alloplantu vo väčšine prípadov vyvoláva regeneráciu chrupavkovitého tkaniva medzistavcových
platničiek alebo kĺbových povrchov s rôznym stupňom postihnutia.
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Аннотация

В статье описывается технология Аллоплант применительно к лечению наиболее распространенных
дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как: артро- и вертебропатия.
Именно артро‑и вертебропатии ограничивают или лишают человека способности двигаться, а значит
увлекательного мобильного проживания, кроме того, известно выражение «движение — жизнь», т. е.
движение является методом профилактики и лечения многих заболеваний. В данной статье показано,
что применение биоматериала Аллоплант способствует регенерации пораженных хрящевых суставных поверхностей и межпозвонковых дисков с восстановлением подвижности суставов и позвоночника.

Ключевые слова

Широко применяемая в настоящее время артроскопия оправдана при резекции поврежденных
фрагментов менисков, обеспечении визульного
контроля при пластике связок, удалении внутрисуставных «мышей», иссечении травмирующих
наростов и тканевых гиперплазий. В остальных
случаях проводится артроскопическая санация
сустава не влияющая на течение деформирующего артроза.
Визит в сустав с диагностической целью и иссечение всего, что кажется «лишним» с сиюминутной инраоперационной оценкой ситуации,
где роль человеческого фактора очевидна и
определяется опытом, сноровкой и другими качествами, предполагает высокую вероятность
ошибок, кроме того, сустав, как правило, на хирургическую инвазию отвечает воспалительной
реакцией различной степени выраженности,
что само по себе усугубляет артродегенерацию.

Аллоплант, грыжи, протрузии, артрозы.

Введение

Известно отсутствие действенных методов лечения артро- и вертебропатии. Все известные
методы лечения, такие как массаж, ЛФК, вытяжение (Шапошников, Ю. Г.: Травматология и ортопедия, том 3. 1997, стр. 175)[5], манульная терапия, медикаментозное, физиотерапия, блокады
и т. д. направлены на замедление дегенеративных процессов.
Применение любрикантов при поражении суставов снижает скорость истончения хрящевого
покрова трущихся поверхностей за счет снижения трения, являя собой заместительную терапию и не решая вопрос количественного и качественного дефицита собственной синовиальной
жидкости, кроме того, ежегодные многократные
введения в сустав смазывающих веществ не проходит бесследно.
Таким образом, в настоящее время при артро-вертебропатологии применяется поддерживающая и заместительная терапия, не сопряженная с восстановлением пораженных структур.

В случае поражения суставов, когда последние
повреждены настолько, что их функция безвозвратно утрачена, применяется эндопротезирование, в ходе выполнения которого пораженные
структуры заменяются искусственными материалами, чаще заменяется весь сустав. Однако
ввиду высокой травматичности эндопротезиро-
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вание невыполнимо у пациентов с тяжелым общесоматическим состоянием. Кроме того, абсолютно инертных для организма конструкций не
существует, поэтому наличие металлоконструкций в тканях всегда сопровождается ответной
реакцией в виде резорбтивной интоксикации и
аллергизации с возможным инфицированием,
не говоря о том, что часто в ответ на контакт
с металлом, особенно при применении цемента,
костная ткань отвечает некрозом, нередко приводящим к расшатыванию протеза (Ревел, П. А.:
Патология кости. 1993, с. 267–273)[4]. Эндопротезирование не является методом лечения сустава, так как при его выполнении суставные
поверхности удаляются, а вышеперечисленные
ограничения и осложнения резко ограничивают
выполнение данной операции.

тентных клеток костного мозга, привлекаемых
в зону поражения вводимым биоматериалом.
При применении метода (более 14 лет) осложнений не наблюдалось. Наиболее яркими клиническими примерами, демонстрирующими
эффективность метода, являются случаи снятия
с очередей на эндопротезирование пациентов
с выраженным поражением суставов, передвигавшихся на костылях у которых в последующем
была исключена инвалидность, а также восстановления всех функций при параличах и парезах
конечностей, обусловленных сдавлением спинного мозга и его корешков.

Материалы и методы

В отделении регенеративной хирургии по технологии Аллоплант в настоящее время проведено
лечение по предлагаемой методике 1115 пациентов с артропатией (75 % — артрозы; 17 % —
артрозоартриты; 8 % — асептический некроз головки бедра) и 1215 пациентов с вертебропатией
(27 % — протрузии; 37 % — грыжи; 21 % — комбинация грыж с протрузиями; 15 % — экструзии
межпозвонковых дисков).
В виду множественности классификации артрозов, для упрощения понимания показаний
для применения технологии аллоплант мы в качестве показаний обозначили нижеследующие
критерии:

При поражениях межпозвонковых дисков привлекательность хирургических вмешательств
(Мовшович, И. А.: Оперативная ортопедия. 1994,
с. 356–357)[1] также резко снижается из‑за высокой травматичности, а также опасности повреждения спинного мозга и его корешков с вероятностью провокации дегенеративного поражения
структур позвоночника в зоне вмешательства,
иногда и в смежных областях из‑за наравномерного распределения нагрузок по биокинематической цепи «голова-ноги», так как при этом
в смежных межпозвонковых дисках возникает
за пороговая гипермобильность.

Результаты проведенных исследований
и их обсуждение:

Таким образом, хирургическое лечение артро- и
вертебропатий представляет собой «метод отчаяния» являющейся оправданной при не эффективности известных способов консервативной терапии.

1. Эффективность лечения деформирующего
артроза при сохранности конгруэнтности
суставных поверхностей и минимальной суставной щели в зоне наибольшей компрессии.
Анатомическое восстановление:
выраженное — 75 %,
невыраженное — 13 %,
восстановление отсутствует — 12 %.
Функциональное восстановление:
полное — 94 %,
частичное — 6 %.
2. Эффективность лечения деформирующего
артроза при нарушении конгруэнтности суставных поверхностей и минимальной суставной щели в зоне наибольшей компрессии.

Во ВЦГПХ нами применяется биоматериал «Аллоплант» для лечения артро- (Патент № 2519119,
опубл.: 11. 04. 2014)[2] и вертебропатий (Патент
№ 2556959, опубл.: 19. 06.2015)[3]. В ходе лечения
достигается частичное или полное восстановление пораженных структур суставов (артрозы, артрозоартриты) и позвоночника (остеохондроз,
спондилез, спондилоартроз, грыжи и протрузии
(+ экструзии) межпозвонковых дисков и. т. д.),
за счет многократной активизации кровотока,
тканевого метаболизма и созидательной деятельности собственных мульти и плюрипо-
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Klinika a výskum
Анатомическое восстановление:
выраженное — 48 %,
невыраженное — 41 %,
восстановление отсутствует — 11 %.
Функциональное восстановление:
полное — 89 %,
частичное — 11 %.

Однако есть случаи, когда пациенты (например
двусторонний гонартроз и коксартроз III–IV
стадии) после применения Аллопланта снимались с очереди на протезирование и инвалидности.
3. Эффективность лечения асептического некроза головки бедра I стадии.
Анатомическое восстановление:
выраженное — 62 %,
слабовыраженное — 8 %,
восстановление отсутствует — 30 %.
Функциональное восстановление:
полное — 72 %,
частичное — 23 %,
отсутствует — 5 %.
Метод не эффективен при:
a. Значительном разрушении суставов с потерей суставной щели и конгруентности
суставных поверхностей.
b. Превалировании выраженного артрита
с обильной эндоартикулярной экссудацией и периартритом над явлениями артроза.
4. Эффективность лечения протрузий межпозвонковых дисков.
Анатомическое восстановление:
выраженное — 62 %,
невыраженное — 34 %,
восстановление отсутствует — 4 %.
Функциональное восстановление:
полное — 96 %,
частичное — 4 %.
5. Эффективность лечения грыж межпозвонковых дисков.
Анатомическое восстановление:
выраженное — 56 %,
невыраженное — 36 %,
восстановление отсутствует — 7 %.
Функциональное восстановление:
полное — 94 %,
частичное — 6 %.
6. Эффективность лечения экструзий межпозвонковых дисков.

В основном курс лечения включает одно-, двухили трехкратное введение биоматериала в зону
поражения с интервалом 10 дней в зависимости
от степени артро- и вертебропатии. В тяжелых
случаях формируется индивидуальный график
лечения.
Противопоказания для применения предлагаемого метода
1. Острый инфекционный процесс.
2. Эпилепсия и другие судорожные состояния.
3. Тяжелое общее состояние.

Дискуссия

Преимущества метода
1. Атравматичность.
2. Отсутствие осложнений и побочных эффектов.
3. Доступность.
4. Метод направлен на восстановление пораженных структур, а не только на поддержание.
Полученные результаты говорят о высокой
эффективности лечения артро- и вертебропатологии по технологии Аллоплант.
Сравнительный анализ применения биоматериала Аллоплант в лечении вертебро- и артропатологии с традиционными методами лечения.
I. Традиционные методы лечения.
1. Межпозвонковые диски.
a. Применение хондропротекторов — данная группа препаратов не вызывает регенерацию межпозвонковых дисков, а лишь
замедляет их разрушение.
b. Нестероидные и стероидные противовоспалительные препараты — не обладают регенерирующими свойствами, более
того, большинство из них (исключая целебрекс), наоборот, вызывают альтерацию
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Анатомическое восстановление:
отсутствует.
Функциональное восстановление:
полное — 87 %,
частичное — 9 %,
восстановление отсутствует — 4 %.

хрящевой ткани, усугубляя течение заболевания.
c. Блокады с анестетиками — не обладают
регенерирующими свойствами.
d. Массаж и подводное вытяжение — не обладают регенерирующими свойствами.
e. Грязелечение, парафин, озокерит, физиолечение и. т. д. — не обладают регенерирующими свойствами.
2. Суставы.
a. Применение хондропротекторов и различных растворов с хондротрофическими
компонентами — данная группа препаратов не вызывает регенерацию хрящевого
покрова суставных поверхностей, а лишь
замедляют их разрушение.
b. Нестероидные и стероидные противовоспалительные препараты — не обладают регенерирующими свойствами, более
того, большинство из них (исключая целебрекс), наоборот, вызывают альтерацию
хрящевой ткани, усугубляя течение заболевания.
c. Введение любрикантов — не обладают регенерирующими свойствами.
d. Грязелечение, парафин, озокерит, физиолечение и. т. д. — не обладают регенерирующими свойствами.

межпозвонковых дисков или суставных поверхностей в различной степени выраженности.

Заключение

Таким образом, предлагаемый нами метод открывает новые возможности в лечении тяжелого контингента больных с артро- и вертебропатологией. При грамотной оценке показаний для
его применения успех в лечении достигается
в большинстве случаев. Было замечено, что регенеративный потенциал тканей зависит также от
следующих факторов в обратной зависимости:
возраст, вес, наличие физических перегрузок,
подверженность переохлаждениям. Очевидным
является необходимость начала применения
описанной технологии на ранних стадиях развития дегенерации суставов и межпозвонковых
дисков, с целью эффективной профилактики
прогрессирования патологического процесса.
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Т. е. вышеперечисленные методы воздействия
вызывают субъективное облегчение у пациентов за счет улучшения трофики пораженной
области, купирования воспаления, уменьшения
трения (в случае с суставами), в то время как регенерация межпозвонковых дисков и хрящевого
покрова суставных поверхностей при их применении не наблюдается.
II. Применение биоматериала Аллоплант
(межпозвонковые диски и суставы).
Наряду с субъективным положительным эффектом применение Аллопланта в большинстве
случаев вызывает регенерацию хрящевой ткани

профессионально рецензируемых
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Súhrn

Larválna terapia (Maggot debridment therapy, MDT) je alternatívnou bioterapeutickou
metódou, ktorá využíva účinnosť živých lariev muchy bzučivky zelenej (Lucilia serica‑
ta) alebo ich exkrétov/sekrétov (ES) na hojenie rán. Larvy čistia ranu rýchlo, efektívne,
bez poškodenia živých tkanív a súčasne zabezpečujú debridement, dezinfekciu a hojenie rany. Najčastejšie indikované sú chronické nehojace rany povlečené biofilmom s pozitivitou na rôzne bakteriálne kmene
a nekrózy, typu ulcus cruris, dekubit a popálenina IV. stupňa. Do našej štúdie boli vybraní práve pacienti
s týmto typom rán, ktorí dobre reagovali na liečbu larvami vo forme biovreciek a hydrogélov s larválnymi ES.
Aplikácia lariev v biovreckách je už dlhšie známa, ale hydrogél s larválnymi ES je novým spôsobom aplikácie MDT, ktorý chceme predstaviť v tejto štúdii. Doteraz neexistujú žiadne iné štúdie, ktoré by skúmali túto
formu larválnej terapie. Hydrogél možno s výhodou použiť na liečbu chronických nehojacich sa rán, kde už
konvenčná farmakologická liečba zlyhala. Dominuje svojou schopnosťou udržiavať optimálnu vlhkosť i v suchej rane, autolyticky odstraňovať nekrózu a povlaky, pričom neporušuje okolité zdravé bunky. Terapeutický
efekt hydrogélov s larválnymi ES je porovnateľný s biovreckami, ale časovo náročnejší. Napriek tomu benefity
larválnej terapie vo forme hydrogélov s larválnymi ES prevládajú nad možnými rizikami, preto sa nová metóda aplikácie larválnej terapie javí ako účinná v liečbe malých povrchových nehojacich sa rán.

Kľúčové slová

je prekrvenie tkaniva a vedie k akcelerácií hojivého
procesu. Ľudský faktor ako aj migrácia lariev po
dosiahnutí ich dospelosti predstavujú aj v dnešnej
dobe prekážku vo využívaní voľných foriem lariev.
Preto sa na zamedzenie úniku lariev z rany využíva
retenčná klietka (Obr. 1), ktorá spočíva v aplikácií
hydrokoloidnej náplaste na ranu s otvorom vo veľkosti rany. Do defektu sa aplikujú larvy a prekryjú
sterilným dakronovým šifónom. Šifón sa prilepí ku
hydrokoloidnej náplasti pruhmi lepiacej pásky. Modifikovaným spôsobom je prilepenie šifónu o náplasť netoxickým lepidlom, ktorého pevnosť nie je
ovplyvnená sekrétmi rany (Čambal, 2012).

larválna terapia, Lucilia sericata, chronická nehojaca rana, exkréty/sekréty (ES), polymérny hydrogél
s ES

Úvod

Larválna terapia (Maggot debridment therapy,
MDT) je úmyselná aplikácia živých lariev muchy
bzučivky zelenej (Lucilia sericata) alebo ich exkrétov/sekrétov (ES) priamo do rany za účelom
debridementu, dezinfekcie a hojenia chronických
nehojacich sa rán (Sherman et al., 2009). V liečbe
zohráva význam voľný pohyb lariev, ktorý stimulu-
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Obr. 1.

Retenčná klietka (Čambal, 2012)

ktorá má o niečo menšie rozmery ako hydrokoloidný obväz. V sieťke je uložená absorpčná vrstva gázy,
ktorá absorbuje tekutinu a zároveň bráni zlepeniu
sieťky. Sieťka sa uloží do jamky, ktorá vznikne okolo hydrokoloidného obväzu a zaistí sa silnou vodeodolnou páskou (Obr. 3). Na povrch sa uloží gáza
navlhčená vo fyziologickom roztoku, aby larvy nevyschli. Takto je larvám dodávaný kyslík a zároveň
je zabezpečená laváž rany. Larvy sa v rane môžu nechať až 3 dni (Čambal, 2012).
Obr. 3.

Schéma biovrecka v rane

Larvy produkujú sekréty, ktoré rozpúšťajú nekrotické tkanivo,
produkujú antibakteriálne a antimykotické látky

Inou možnosťou aplikácie lariev je využitie biovrecka. Biovrecko je štandardne štvorcového alebo
obdĺžnikového tvaru (Obr. 2). Naplnené je sterilnými larvami bzučivky zelenej Lucilia sericata. Rozmery biovrecka závisia od rozmerov rany, čomu sa
prispôsobí aj počet lariev, ktoré sú do biovrecka vložené (1 cm² / 4 – 5 sterilných lariev).
Obr. 2.

Bio-vrecúško
s bavlnenou vložkou
a larvami
Rana – infekt

Larvy absorbujú tekutiny pozostávajúce z rozpusteného
odumretého tkaniva – nekrózy, hnisu, baktérií a výlučkov rany

Rozmery biovrecka

Väčšie množstvo sa podáva v prípade rán, ktoré sú
pokryté chrastami. Podstatnou súčasťou terapie je
zabezpečiť pokoj na lôžku. Použitie kompresívnych
obväzov, prípadne inak vyvíjaný tlak na larvy, môže
spôsobiť ich rozdrvenie. Nutné je tiež zvoliť správne
krytie, ktoré je vzdušné, aby mali larvy dostatočný
prívod vzduchu. Biovrecko, ktoré je v súčasnosti
štandardne používané vo viacerých zdravotníckych
pracoviskách v Slovenskej republike, je zhotovenéz priepustného materiálu, preto po jeho vložení
do rany môže prebiehať biodebridement. Použitie
biovrecka sa javí ako mimoriadne vhodné v ambulantnej liečbe.
Najnovšou možnosťou využitia MDT je aplikácia
hydrogélov s výlučkami slinných

Larvy muchy bzučivky sú zatavené v biovrecku, ktorého stena umožňuje prestup tráviacich enzýmov
lariev do liečeného defektu, ale aj prestup rozpustených nekrotických tkanív späť do biovrecka. Stena
biovrecka tiež umožňuje prístup kyslíka k larvám.
Aplikácia je jednoduchá a rýchla, podobne ako aj
odstránenie biovrecka z defektu.

žliaz a čriev lariev. Podľa našich vedomostí je náš
tím prvým, ktorý takýto hydrogél začal využívať.
Jeho účinky sú objektom tejto štúdie.

Aby boli larvy udržané v rane v dobrom stave, bolo
potrebné sformovať obväzový systém tak, aby larvy
prežili bez zadusenia a uhynutia. Jednou z metód je
použitie hydrokoloidného obväzu, ktorý sa aplikuje
na okraje rany. Po nalepení hydrokoloidného obväzu, sa aplikuje na ranu retenčná sieťka s larvami,

Zloženie a účinky exkrétu/sekrétu lariev bzučivky
zelenej (Lucilia sericata)
Larválna terapia sa osvedčila ako vhodná antibakteriálna metóda proti patogénom ako Streptococcus
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pyogenes, Clostridium perfringens, Proteus vulgaris,
Salmonella typhi, Streptococcus foecalis či Strepto‑
coccus mitor. Mechanizmus účinku lariev sa študuje mnoho rokov, počas ktorý sa navrhlo niekoľko rôznych teórií. Dokázalo sa, že larvy produkujú
rôznorodú zmes digestívnych enzýmov. Jedná sa
okrem iných o karboxypeptidázu A a B, leucín-aminopeptidázu, kolagenázu a niekoľko serínových
proteáz (Vistneset al., 1981). Bear (1931) prvýkrát
deklaroval, že tekutina v rane bola počas terapie alkalická, na čo Messer a McClellan (1935) reagovali
predpokladom, že príčinou toho bol amoniak. Produkciou amoniaku a calcium karbonátu larvami sa
zvyšuje v rane pH na 8 až 8,5. Takéto pH vytvára
nielen optimálne podmienky pre pôsobenie proteolytických enzýmov, ale navyše je aj nepriaznivé
pre rozmnožovanie väčšiny baktérií. Greenberg neskôr v roku 1968 ako prvý popísal možnosť toxicity
metabolických produktov Proteus mirabilis priamo
v strednom čreve lariev na požité mikroorganizmy.
Toxicita týchto metabolických produktov mala byť
závislá od nízkeho pH. O osemnásť rokov neskôr
dvojica vedcov Erdmann a Khalil identifikovali tieto baktericídne produkty ako kyselinu fenyloctovú
a fenylacetaldehyd. Po zmene pH na alkalické, fenylacetát znížil svoj antibakteriálny účinok, kým fenylacetaldehyd tieto účinky úplne stratil.

poruje rast granulačného tkaniva (Stewart, 1934).
Kolektív českých výskumníkov opísal v roku 2010
látku produkovanú larvami Lucilia sericata, ktorá
mala vynikajúcu účinnosť voči G+ baktériám s obmedzenou aktivitou voči G− baktériám. Molekulu
označili ako lucifenzín. Izolovaná bola zo slinných
žliaz, tuku a hemolymfy. Prítomnosť sa zistila aj
v ES (Cerovsky etal, 2010). Zistenie prítomnosti lucifenzínu v slinných žľazách a tukovom tkanive je
mimoriadne dôležité, pretože môže pomôcť porozumieť mechanizmom pôsobenia jednotlivých častí lariev a ich sekrétu. Lucifenzín je efektívny voči
Staphylococcus carnosus, Streptococcu spyogenes,
Streptococcus pneumoniae a Staphylococcus aureus
(Valachová et al., 2013). Aktivita lucifenzínu voči
G+ baktériám vrátane methicillin-rezistentných
Staphylococus aureus (MRSA), bola potvrdená aj
v ďalšej štúdii. Autori predpokladajú možnosť využitia rekombinantného lucifenzínu v lokálnej terapii
infikovaných rán. Do úvahy prichádza aj možnosť
systémového podania (Andersen et al., 2010a).
Alantoín a bikarbonát amónny, ktoré sa v hojnom
množstve vyskytujú v ES lariev, sa zúčastňujú na raste granulačného tkaniva (Robinson, 1940). V sekrétoch bzučivky bola dokázaná prítomnosť rôznych
typov proteáz a to metalloproteázy a aspartylproteázy. Autori sa domnievajú, že proteázy spôsobujú
lýzu fibrínu, uvoľnenie proliferatívnych faktorov,
ako napríklad fragmenty fibronektínu, čo následne vedie ku zlepšeniu hojenia rany (Chamberset
et al., 2003; Horobinet et al., 2006). Po inkubácii
endotelových buniek so sekrétom prišiel Nibbering
(2004) na to, že došlo k zvyšovaniu cytokínov, najmä
IL8, IL10 a fibroblastového rastového faktora beta
(FGF‑β). To môže mať súvis so zvýšením granulácie
počas terapie larvami. Aplikáciou lariev bzučivky do
nekrotickej rany vo forme biovreciek alebo hydrogélov, sa zlepšuje hojenie vďaka kombinácii sekretorických a exkretorických proteáz. ES lariev bzučivky
Lucilia sericata zohrávajú dôležitú úlohu v degradácii komponentov extracelulárneho matrixu (ECM)
napr. fibronektínu, laminínu, kolagénu I. a III. typu,
a to vedie k naštartovaniu hojenia (Chamberset
et al., 2003). Lýza zložiek extracelulárneho matrix
vedie zároveň ku stimulácii proliferácie, migrácie fibroblastov, k angiogenéze a invázii leukocytov uvoľnením fragmentov fibronektínu (Horobin
et al., 2003). Matrixová metalloproteáza (MMP)
sa pri optimálnej koncentrácii podieľa na degradácii

Štúdia z roku 1934 Robinsona a Norwooda popisuje
úroveň kontaminácie obsahu žalúdka a jednotlivých
častí čreva lariev Lucilie baktériami. Kým žalúdok
a predné črevo boli masívne kontaminované životaschopnými baktériami, koncové črevo bolo sterilné. Toto neskôr potvrdil aj Mumcuoglu vo svojej
štúdií (2001), v ktorej sledoval fluorescenčne značené E. coli v tráviacom trakte lariev Lucilia sericata.
Bexfield a kol. v roku 2004 pomocou ultrafiltrácie
larválnych ES stanovil skupiny látok, ktoré zoradil
podľa molekulových hmotností.
Hubermanet et al. v roku 2007 popísali tri substancie, p‑hydroxybenzolovú kyselinu, p‑hydroxyphenylacetatovú kyselinu a octahydroxypyrol v extrakte lariev. Všetky tri substancie mali antibakteriálnu
aktivitu voči Micrococcus luteus a Pseudomonas,
a ich efekt bol ešte silnejší, ak tieto molekuly použili v kombináciách. Výsledkom bola lýza baktérií.
Stewartova štúdia viedla k záveru, že calcium a calcium karbonát produkovaný larvami zabíja baktérie
priamo, stimuluje fagocytózu a je možné, že pod-
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bazálnej membrány kapilár, čím podporuje angiogenézu. Pri nadbytočnej produkcii je však jedným
z faktorov chronifikácie rany (Polakovičová, 2011).
Zhanget et al. (2010) sa domnievajú, že extrakt z lariev Lucialia sericata môže podporovať hojenie rán
vďaka silnej aktivácii angiogenézy zvýšením expresie VEGF (vascular endothelial growth factor). Tiež
predpokladajú, že homogenát z dezinfikovaných
lariev bzučivky môže zlepšovať hojenie periférnych
nervov a ovplyvniť vylučovanie neuropeptidov. Horobinet et al. (2006) popísal vplyv ES na adhéziu
fibroblastov ku kolagénu a fibronektínu a následne
poukázal na to, že ES zvyšuje migráciu fibroblastov
bez účinku na ich proliferačné schopnosti. Stupeň
migrácie pritom závisel od koncentrácie ES lariev. Koncentrácia v hodnotách 1 – 5 µg/ml viedla
k signifikantnému zvýšeniu počtu migrujúcich buniek. Rovnako sa zvyšovala aj vzdialenosť migrácie
buniek. Koncentrácia 10 µg/ml migráciu buniek už
inhibovala, morfológia buniek ale zmenená nebola.
Horobin tieto procesy pripísal účinku serínproteázy
a metalloproteázy. Prete (1997) sledoval efekt tráviacich enzýmov a hemolymfy na ľudské fibroblasty.
Proliferácia pod vplyvom sekrétov lariev sa stimulovala. V prítomnosti epidermálneho rastového faktora (EGF) sekréty signifikantne zvýšili svoj účinok
na rast fibroblastov. To autora viedlo k myšlienke,
že larválne extrakty môžu stimulovať fibropláziu
buď iným účinkom ako je to v prípade epidermálneho rastového faktora, alebo je ich účinok synergický
s EGF. Zdá sa, že larvy produkujú vlastné rastové
faktory typu EGF, transformujúci rastový faktor
(TGF) a ďalšie, a že molekulová sekvencia týchto
rastových faktorov je veľmi podobná humánnym.
Môžeme teda predpokladať aktiváciu ľudských receptorov pre transkripčné faktory s následnou aktiváciou mechanizmov hojenia (Franchiniet et al.,
1996; Ottavianiet et al., 2001). Podľa štúdie Van
der Plas a spol (2007), ES lariev vykazujú inhibičný
účinok na prozápalovú odpoveď neutrofilov v rane.
Skutočnosť, že neutrofily preukázali zníženie expresie CD11b/CD18, ktoré sú exprimované na povrchu
ich membrán, vedie k objasneniu obmedzenej adhézie neutrofilov na bunky endotelu.

priamo v defekte. Ich migrácia do suchého prostredia po dosiahnutí dospelosti viedla k citeľnému diskomfortu zo strany pacientov, ako aj ošetrujúceho
personálu.
Prvými obväzmi využívanými na zamedzenie
migrácie lariev, ktoré sa dovtedy v rane pohybovali
voľne, boli plátenné vrecká, ktorých okraje boli prilepené k okrajom rany. V 70‑tych rokoch ich nahradila jednoduchá gáza, ktorá prekrývala ranu naplnenú larvami. Modernejším spôsobom aplikácie bolo
využitie retenčnej klietky (Sherman, 2002; Čambal,
2012).
Inou možnosťou, ktorá zodpovedá modernejšej
forme aplikácie lariev je využitie tzv. biovreciek.
Biovrecká, ktorých okraje sú dôkladne zatavené,
sú vyrobené z materiálu, ktorý je priepustný pre
kyslík aj tekutiny. Umožňujú súčasne voľný pohyb
lariev v priestore vrecka, ako aj prestup sekrétov,
ktoré larvy produkujú do rany cez priepustnú stenu.
Najnovšou možnosťou využitia MDT je však aplikácia exkrétov/sekrétov (ES) lariev vo forme hydrogélov.
Aj dnes, po rokoch výskumu a analyzovania účinku lariev, je mechanické dráždenie podľa mnohých lekárov nosnou žrďou v stimulácii hojenia
chronických rán. V prípade larválnych biovreciek
je však mechanické dráždenie obmedzené prekážkou v kontakte lariev s povrchom rany. Vzhľadom
na to, že terapia rán larvami v biovreckách sa preukázala byť vysoko účinnou vo viacerých štúdiách,
členovia Ústavu Zoológie SAV vytvorili hypotézu,
podľa ktorej samotná aplikácia ES lariev vo forme
polymérneho hydrogélu by mohla mať podobne pozitívny efekt. Ide teda o využívanie proteolytických
a antimikrobiálnych účinkov larválnych exkrétov/
sekrétov (ES). Jeho účinky sú v súčasnosti objektom
skúmania.
Pri hľadaní najvhodnejšej aplikačnej formy hydrogélu sa najviac osvedčila jeho rôsolovitá konzistencia. Polymérne gély nízkej hustoty alebo gély vo
forme pasty nepreukázali dostatočný efekt. Nízka
hustota polymérneho gélu viedla k jeho vstrebávaniu do gáz. Pasty na druhej strane neposkytovali
rane dostatočnú vzdušnosť a manipulácia s nimi
bola náročnejšia. Významnú úlohu pre dosiahnutie
pozitívneho účinku hydrogélu v rane zohráva vytvo-

Vývoj aplikačnej formy larválnej terapie
V uplatňovaní larválnej terapie v širokej medicínskej praxi je potrebné odstrániť viaceré prekážky.
Jednou z nich je obava zo strany pacientov a lekárov
spojená s aplikáciou voľne sa pohybujúcich lariev
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renie vhodných podmienok v postihnutej lokalite.
Pri prekrytí suchými alebo nedostatočne navlhčenými štvorcami sa gél bez preukázateľného účinku
vstrebával do gáz, ktoré sa k spodine rany prilepili. Dostatočným zvlhčením gáz sme predišli týmto
komplikáciám a zároveň sme udržiavali rany vo vlhkom prostredí, ktoré malo viditeľne priaznivý účinok na hojenie v porovnaní so suchým prostredím.

a hydrogélom sme sa rozhodovali v závislosti od
stavu rany. Pokiaľ išlo o masívne znekrotizované
a infikované defekty, volili sme biovrecká. Ak išlo
o povrchové defekty, rozhodli sme sa pre hydrogél.
Pri každej návšteve pacienta sme zmerali ranu a zapísali údaje o jej veľkosti, hĺbke, spodine, prípadnom
podmínovaní okrajov a prítomnosti zápalu v okolí
rany. Pri ďalšej návšteve sme pripravené biovrecká
a hydrogély sterilnými inštrumentmi aplikovali do
defektu a prekryli gázovými štvorcami, ktoré sme
predtým navlhčili fyziologickým roztokom. Takto
prekryté rany sme zafixovali. Aktívnych pacientov a personál sme poučili o starostlivosti o ranu.
Biovrecká a hydrogél sme menili 3x týždenne v dvojdňových intervaloch Z dôvodu vysokej sekrečnej
aktivity sme v pravidelných intervaloch vymieňali
len sterilné štvorce. Týmto sme zároveň poskytli dostatok kyslíka ako rane, tak aj larvám v nej. Pre prežitie lariev v biovrecku bolo dôležité neaplikovať
nadmerné množstvo fyziologického roztoku.

Na rozdiel od aplikácie živých lariev formou biovreciek, sme pri aplikovaní hydrogélov nezaznamenali
u pacientov bolestivé, či nepríjemné pocity v súvislosti s terapiou. Iným benefitom je možnosť podania hydrogélu vo forme striekačiek priamo do rúk
pacienta s inštrukciami o jeho správnom skladovaní
a aplikácii. Nie je tu nutná pravidelná kontrola v ambulancii lekára v dvojdňových intervaloch, ako je to
potrebné v prípade larválnych biovreciek. Týmto sa
znižujú finančné náklady vynaložené na liečbu, znižuje sa pracovné zaťaženie zdravotníckeho personálu a zvyšuje sa komfort pre pacientov.

Príprava ES hydrogélu
Na prípravu ES hydrogélu sme využívali extrakty slinných žliaz a čriev lariev, tzv. exkréty/sekréty
(ES) v ich treťom štádiu vývoja, čo zodpovedá 2. –
3. dňu od vyliahnutia. Z výživového substrátu sme
pomocou lyžice vybrali čo najväčší počet lariev, ktoré sme premiestnili na sitko s otvormi o priemere
2 mm. Pod sitkom sa nachádzala miska s vodou,
do ktorej larvy cez otvory padali. Týmto jednoduchým spôsobom sme larvy očistili od výživového
substrátu. Následne sme larvy precedili cez sitko
s otvormi menšieho priemeru tak, aby sa zachytili
na jeho povrchu. Larvy sme nechali vysušiť na filtračnom papieri. Získavanie ES je založené na jeho
vylučovaní larvami do vody. Vychádzali sme z jednoduchého počtu, pri ktorom na 50 lariev, ktoré
zodpovedali hmotnosti asi 1,1 g, bolo využitých asi
200 µl destilovanej vody. Takto sme larvy inkubovali pri teplote 4 °C jednu hodinu.Vylúčené ES sme
po hodinovej inkubácií odobrali pipetou a uskladniliv skúmavkách s objemom 2 ml pri teplote −20 °C.
Po nazbieraní 60 ml ES sme pristúpili k ďalšiemu
spracovaniu a to centrifugácii ES. Rozmrazené ES
v 2 ml skúmavkách sme vložili do centrifúgy. Centrifugácia trvala 60 minút pri 14 000 otáčkach/min
a priteplote 4 °C. Po hodine centrifugovania sme
odobrali supernatant a prepipetovali ho do sterilnej
50 ml skúmavky. Ďalším spracovaním bola filtrácia
ES cez 0,22 µm a 0,1 µm filtre, ktoré zachytávali bak-

Materiál a metódy

Štúdia výskumu nových aplikačných foriem larválnej terapie prebiehala v spolupráci s Ústavom zoológie SAV, Ústavom polymérov SAV a Histologickým ústavom LFUK. Na začiatku sme navštevovali
chirurgické ambulancie Nemocnice svätého Michala, kam prichádzali pacienti s rôznymi ťažkosťami,
spomedzi ktorých sme vyberali vhodných kandidátov pre larválnu terapiu. Začiatok liečby spočíval výlučne v aplikácii larválnych biovreciek, ktoré
boli indikované u pacientov s otvorenými ranami,
pokrytými biofilmom. Stávalo sa, že prichádzali pacienti, ktorí sami vyhľadali pomoc larválnou terapiou, inokedy bola indikácia zvolená lekárom. Podľa
nameranej veľkosti rán sme nechali vyrobiť biovrecko. Pacientom sme aplikovali larvy s následnou fotodokumentáciou. Následne sme pacienta objednali
na kontrolu o dva dni, kedy sme hodnotili veľkosť
dorastených lariev v biovrecku a ich účinok na ranu.
Postupne sme začali kombinovať biovrecká s novým spôsobom aplikácie larválnej terapie vo forme
hydrogélov. Hydrogély sme aplikovali pacientom
Sociálneho zariadenia pre seniorov.
Išlo o pacientov starých, ktorým zdravotný stav
nedovoľoval chirurgickú intervenciu pod celkovou
anestézou a existovalo pre nich len málo využiteľných terapeutických možností. Medzi biovreckami

– 29 –

Nové formy aplikácie larválnej terapie v liečbe chronických rán
MUDr. Veronika Vargová, Mgr. Mária Habrmanová, MUDr. Simona Polakovičová, PhD., RNDr. Peter Takáč CSc., Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD.

Klinika a výskum

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 2, ročník 2016

térie z použitých nesterilných lariev. ES sme zmrazili na suchom ľades etanolom, čím sme ukončili
jeho príprava na lyofilyzáciu. Približne 50 ml ES sme
rozdelili do 3 – 4 lyofilizačných skúmaviek. ES sme
lyofilizovali do úplného vysušenia.
Test sterility ES
Sterilitu ES sme testovali na agarových platniach.
Na prípravu agarových platní sme potrebovali agar,
MuellerHintonBroth (MHB) agar, destilovanú vodu,
Petriho misky, sterilnú fľašu. Do fľaše sme navážili potrebné množstvo agaru a MHB agaru (21 g/l
destilovanej vody). Pridali sme potrebné množstvo
vody. Podľa navážených chemikálií sme fľašu uzavreli a nechali autoklavovať pri teplote 121 °C na
20 minút. Po vychladnutí sme agar vyliali do Petriho
misiek, kde sme ho nechali stuhnúť. Po stuhnutí sme
Petriho misky odložili do chladničky. Na pripravené agarové platne sme naočkovali ES. Naočkované
platne sme tiež 24 hodín inkubovali v termostate
pri teplote 37 °C. Na druhý deň sme sledovali platne
pod mikroskopom a zisťovali prítomnosť kultivácie.
Ak bol test negatívny na prítomnosť baktérií, mohli
sme postúpiť k samotnej k príprave hydrogélov.
Príprava hydrogélov
Hydrogély sme pripravovali v laminárnom boxe
za sterilných podmienok s použitím UV žiarenia.
Na prípravu sme potrebovali rukavice, sterilné skúmavky, sterilné Petriho misky, polymérne hydrogély
a vysušené sterilné ES. Na prípravu 10 ml hydrogélu
sme použili 0,1 g vysušených ES, ktoré sme navážili
do plastovej sterilnej skúmavky, do ktorej sme vytlačili celý obsah hydrogélu zo striekačky. Hydrogél
sme spolu s ES vortexovali až do vytvorenia hustej
celistvej hmoty hnedastej farby. Hmotu sme vyliali
do sterilnej Petriho misky a nabrali späť do 10 ml
striekačky (Obr. 4). Takto pripravený hydrogél sme
uskladnili pri teplote 4 °C až do použitia. Aplikáciu
hydrogélu znázorňuje Obr. 5.

Obr. 4.

Príprava hydrogélu

Obr. 5.

Aplikácia hydrogélu

Výsledky

Do štúdie sme zaradili pacientov vo veku 56 – 86 rokov s rôznymi nehojacimi a nekrotickými ranami.
Išlo väčšinou o imobilných, polymorbídnych pacientov, následkom čoho u nich vznikali dekubity,
alebo pacientov s insuficienciou venózneho systému s následným ulcus cruris venosusm. Pacientov sme liečili podľa rozsahu a veľkosti defektu zo
začiatku pomocou biovreciek a potom sme doplnili
terapiu hydrogélom alebo kombináciu oboch. Samotný hydrogél sme indikovali v prípade menších,
povrchových rán. Podrobné kazuistiky pacientov sú
zaznamenané v Tab. 1.
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Klinika a výskum

Klinika a výskum
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Signifikantné zlepšenie po
primárnej nekrektómmi
a opakovaných preväzoch
s aplikáciou biovreciek. Čistá
spodina rany s ostrovčekmi
granulácií a bez prítomnosti
nekróz, po spontánnom odlúčení.
Zhojená časť rany v priebehu
nasledujúcich dní, zvyšok plne
epitelizovaný v priebehu jeden
a pol týždňa. Liečba tohto pacienta
bola po celý čas komplikovaná
nedostatočnou hygienou
a nedisciplinovanosťou pacienta.
Výrazné prekrvenie v rane po
dvoch dňoch liečby, povrch čistejší.
Po 4 dňoch ale nebol výraznejší
progres zaznamenaný: rany
zotrvaliv rovnakom štádiu bez
zlepšenia, či zhoršenia. Pacient
následne podstúpil indikované
chirurgické odstránenie varixov
ľavého stehna, po ktorom bola
zaznamenaná redukcia opuchu,
na spodine sa začali objavovať
ostrovčeky granulácií, okolie
rany vykazovalomenšiu zápalovú
reakciu ako pred operáciou.
V priebehu ďalších dní, počas
ktorých sa larválna terapia
nepodávala, sa objavila secernácia
rany, formoval sa biofilm. Aplikácia
biovrecka, ktoré sa odstránilo
o dva dni: čistejšia spodina rany
sozvýraznenými granuláciami.
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Dĺžka
liečby
20 dní

Zmenšenie rany na 3 × 2 cm.
Okraje nadobudli hyperkeratózny
vzhľad – regulácia chirurgickým
debridementom. Plytšia spodina
rany a zmiernenie edému.

9 dní

Efekt liečby

7 dní

Hydrogél
Biovrecko (4 × 6 cm) + antibiotická liečba

Insuficiencia venózneho
systému, prekonaná
tromboflebitída

Cirkulárny ulcus cruris
(5 r.) ľavého predkolenia
po úraze, sprevádzaný
výraznou lymforeou.
Progresívne zhoršovanie
bez reakcie na liečbu.
Končatina edematózna,
ulcerácia pokrývala plochu
od kolena po obidva
malleoly. Povrch pokrytý
biofilmom s pozitivitou na
Pseudomonas aeruginosa
a Escherichia coli.

Forma
liečby

Veľ kosť
defektu

Diabetes mellitus

Nehojaca sa rana na
planta pedis, popálenina
prechádzajúca na IV.
a V. prst ľavej končatiny.
10 dní na to: flegmóna
a opuch dorzy ľavej
dolnej končatiny. Rana
nekrotická, nekróza
postihla IV. a V. prst
spolu s interdigitálnym
priestorom. Spodina rany
povlečená s pozitívnym
nálezom masívnej
infiltrácie Proteus
mirabilis.

Diagnóza

Biovrecko (2x)

65 r.

Ateroskleróza
končatinových tepien
s postihnutím panvy
a dolných končatín

Ulcus cruris v oblasti
ľavého laterálneho malleolu
(12 mes.) – kultivácia
preukázala masívnu
kolonizáciu Staphylococcus
aureus a Staphylococcus
agalactiae.

4 × 4 cm, hĺbka
1 cm

59 r.

Lokalizácia defektu

5 × 10 cm
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70 r.

Kazusitiky pacientov liečených biovreckom a hydrogélom s larválnymi ES

5 × 7 cm

Pacient
(vek)

Tab. 1.
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Dĺžka
liečby
3 cykly (celkovo 2 mesiace)

Terapeutický účinok bol
minimálny.

Terapeutický účinok zaznamenaný
po 1. aplikácii hydrogélu. Vyčistená
perinekrotická oblasť. Odlupovanie
nekrotického ložiska smerom
z periférie, odhalenie hlbokého
ložiska, ktoré s pokračovaním
liečby prejavovalo granuláciuzo
spodiny, zároveň zmenšenie
priemeru a redukcia odoru rany
po 2. cykle aplikácie hydrogélu.
Zvýšenie frekvencie výmeny gélu
v prípade výskytu zápalu. Defekt
kompletnezhojený (Obr. 6).
Prekrvenie spodiny rany už
po 1. aplikácii. Pacientka však
udávalabolesti v súvislosti s liečbou
a na ďalšie stretnutie sa nedostavila.
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Ulcus cruris

Ulcus cruris na pravom
predkolení.

Zlepšenie prekrvenia rany po
1. aplikácií hydrogélu a jeho
pravidelnom vymieňaní. Rana
výrazne menej krvácala. Granulácia
spodiny a hyperkeratóza okrajov
rany po niekoľkých cykloch terapie.
Veľkosťsa zmenila na 1,4 × 1 cm.

5 cyklov

Dekubit na päte pravej
dolnej končatiny.

Rana vyčistená bez povlakov
2 dni po aplikácii biovrecka.
Po vyčistení rany sa biovrecko
druhý-krát neaplikovalo, nahradilo
sa biopadom a inadinovým krytím.
Opätovné podanie biovreciek
po piatich dňoch pre povlečenie
a zapáchanie rany.
Kultivácia preukázala kolonizáciu
Providencia retgeri a Escherichia
coli. Rana čistá bez inflamácie 4 dni
po aplikácií.
O 2 mesiace sa pacientka vrátila
s nekrózami lokalizovanými
v distálnej časti ulcusov, kultivácia
pozitívna na Pseudomonas
aeruginosaa Peptostreptococcus.
Po MDT sa zlepšenie napriek snahe
nepreukázalo.

3 mesiace

Imobilný pacient

Hydrogél

56 r.

2,5 × 2,5 cm

80 r.

Efekt liečby

cca.
1 týždeň

Forma
liečby
Biovreco 8 × 5 cm (2×)
Hydrogél

Dekubit IV. stupňa
podmínovaný na šírku
asi 2 cm, na spodine
koxa, v okolí hrubá vrstva
nekrotického tkaniva.

Hydrogél

84 r.

Polymorbídna pacientka
dlhodobo pripútaná na
lôžko

Hydrogél so systémovo
podávanými ATB a lokálnym
ošetrovaním rany

Veľ kosť
defektu

59 r.

Diabetes mellitus,
morbídna obezita,
amputácia druhého prsta
ako následok sepsy

Dlhoročný defekt na
pravej planta pedis bez
zápalu, ale pokrytý
devitalizovaným tkanivom,
ktoré bolo pravidelne
ošetrované chirurgom.

66 r.

10 × 15 cm

Ulcus cruris

Ulcus cruris na mediálnej
strane ľavého predkolenia
povlečený žltozeleným
povlakom, putrídne
zapáchajúcim so
zahnisanými okrajmi.

1,5 × 1,3 cm

Lokalizácia defektu

11 × 8 cm

Diagnóza

9 × 7 cm
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Pacient
(vek)

Klinika a výskum

Obr. 7.

Dĺžka
liečby
5 cyklov

Dekubit na sakrálnej
oblasti

Počas publikovania tejto štúdie ešte 5‑ti pacienti pokračovali v terapii s hydrogélom, pričom hydrogélová terapia ukazovala signifikantne liečivé účinky
u všetkých pacientov. Štúdie na hydrogéloch s larválnymi ES stále pokračujú.
Obr. 6.

Forma
liečby
Hydrogél so systémovými
ATB a lokálnym
ošetrovaním rany.

Dlhodobo pripútaná
na lôžko s masívnym
dekubitom IV. stupňa

Lokalizácia defektu

Efekt liečby

Terapeutický účinok bol
signifikantný. Výrazné zmenšenie
dekubitu (Obr. 7).

Účinok terapie s hydrogélom
kombinovaným so systémovými ATB
a lokálnym ošetrovaním rany

Účinok terapie s hydrogélom

Diskusia

V súbore pacientov sme použili larválnu terapiu vo
forme biovreciek a vo forme hydrogélov s ES lariev
múch Lucilia sericata. Úlohou štúdie bolo sledovať pozitívny efekt terapie na proces hojenia rán.
Biovrecká sa už istú dobu v praxi využívajú. V našej
štúdií sme testovali, či aj hydrogély s larválnymi ES
bez prítomnosti mechanických účinkov pohybujúcich sa lariev majú priaznivý efekt nahojenie rán.
Počas vykonávania štúdie sme sa stretli s rôznymi
ohlasmi na nový spôsob aplikácie larválnej terapie.
Odporcovia tejto novej metódy verili, že iba živé
larvy dokážu doviesť hojenie rán k úspešnému koncu. Tento názor vychádza z presvedčenia, že mechanické dráždenie a povrchová stimulácia rany
pomocou háčikov okolo ich ústneho otvoru, majú
hlavný vplyv na hojenie rany. V prípade biovreciek
je však mechanické dráždenie prítomné v menšom
rozsahu pre zamedzenie kontaktu háčikov a ústneho otvoru s povrchom rany. Vzhľadom na to, že larválna terapia formou biovreciek sa aj napriek tomu
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86 r.

Diagnóza

Veľ kosť
defektu

Pacient
(vek)

Klinika a výskum

Klinika a výskum
bola dokumentovaná aj v Spojených štátoch (Bonn,
2000).
Predlžovanie liečby bolo vyvolané aj inými vplyvmi
spomedzi ktorých môžeme spomenúť nedostatočnú
disciplinovanosť pacientov. Išlo najmä o ľudí pracujúcich, ktorí si nemohli dovoliť presunúť pracovné
povinnosti pre návštevu zdravotníckeho zariadenia, kde ordinačné hodiny prebiehali počas pracovnej doby väčšiny pacientov. Tento problém nebol
prítomný v prípade pacientov dlhodobo ležiacich,
kde sme mali možnosť presne viesť terapeutický režim podľa nášho uváženia. V prípade týchto pacientov sme dosiahli najviac pozitívnych výsledkov.

U časti pacientov, ktorej bola podaná terapia vo forme hydrogélov sme zaznamenali značný vplyv na
formovanie biofilmu a granulačného tkaniva v rane.
Jeden pacient bol liečený výlučne larválnym hydrogélom bez aplikovania akejkoľvek inej látky a to po
dobu troch mesiacov. Pre výbornú spoluprácu pacienta a personálu sme boli schopní dosiahnuť vynikajúce výsledky a ranu definitívne vyliečiť. Treba
však uviesť, že z neobjasnených príčin opakovane
došlo k zápalu v oblasti defektu. Ranu sme vtedy preplachovali fyziologickým roztokom, prípadne betadínom. Zvýšili sme frekvenciu aplikácie hydrogélu
z raz za dva dni na raz za deň. Zápal tak pominul
už o pár dní. Z toho dedukujeme, že protizápalové
účinky hydrogélu závisia od frekvencie a množstva
aplikovaného hydrogélu. Fakt, že sme boli schopní
vyliečiť defekt pacienta bez intervencie inou metódou nám dáva veľký prísľub do budúcnosti.

Záver

Počas štúdie sme zaznamenali čiastočné alebo úplné
vyliečenie defektu s využitím polymérnych hydrogélov s larválnymi ES aj na malej vzorke pacientov.
Tieto úspešné výsledky naznačujú, že táto nová metóda môže v budúcnosti predstavovať účinný spôsob liečby dlhodobo sa nehojacich rán. Na základe
výsledkov štúdií so živými larvami predpokladáme,
že terapia vo forme hydrogélov s larválnymi ES preukáže schopnosti synergického účinku s antibiotickou terapiou, kedy budeme schopní redukovať rezistenciu mikroorganizmov. Účinky na odbúravanie
nekrotického tkaniva sú nevyvrátiteľné. Stimulácia
granulačného procesu a tým efektivity hojenia môže
byť ďalšou významnou vlastnosťou novej formy terapie.

V prípade nutnosti použitia živých lariev sme sa
taktiež stretli s niekoľkými úskaliami. Veľký problém predstavovali pacienti s hlbokými dekubitmi
v sakrálnej oblasti. V týchto prípadoch nebolo možné pre inkontinenciu pacienta udržať ranu čistú
a larvy tým neprežili ani deň. Snažili sme sa izolovať
ranu od análnej oblasti gázami, no táto provizórna
metóda sa nepreukázala byť úspešnou. Fekálie napriek nášmu úsiliu kontaminovali ranu a zahubili
larvy. Dvaja takíto pacienti pre ich ťažký stav počas vykonávania našej štúdie exitovali. Iným problémom, s ktorým sme sa stretli, bolo presvedčenie
niektorých lekárov o neúčinnosti novej formy terapie hydrogélmi. Títo lekári preto neindikovali terapiu gélom z vlastnej iniciatívy. Keďže konkrétneho
pacienta počas vykonávania štúdie v nemocničnom
zariadení takmer nikdy neošetroval ten istý lekár
počas všetkých jeho návštev, terapia gélom alebo
akoukoľvek formou bioterapie larvami bola opakovane vysadená a opäť aplikovaná. Doba hojenia rany
sa tým značným spôsobom predlžovala. Dôvodom
bolo opätovné vytvorenie infekcie, biofilmu, prípadne nekróz. Nedôvera lekárov voči larválnej terapii

V prípade uplatnenia hydrogélov v klinickej praxi
môžeme počítať s výraznou úsporou finančných nákladov na liečbu chronických rán. Iným významným
benefitom je možnosť podania hydrogélu do rúk pacienta s inštrukciami o správnom skladovaní a aplikácii. Nie je tak nutná pravidelná kontrola v ambulancii lekára v dvojdňových intervaloch, ako je to
potrebné pri aplikovaní biovreciek. Týmto sa znižujú finančné náklady vynaložené na liečbu, znižuje sa pracovné zaťaženie zdravotníckeho personálu
a zvyšuje sa pohodlie pacientov. V našej štúdií sme
podávali hydrogél v množstve, ktoré vystačilo na jeden týždeň. Takto sme mohli zmeny v rane zdokumentovať a následne obnoviť zásoby hydrogélu pre
pacienta v týždenných intervaloch. Prísľubom do
budúcnosti je zníženie užívania analgetických prípravkov a antibiotík. Pre neprítomnosť živých lariev
sme schopní znížiť incidenciu lokálnej bolestivosti,

– 34 –

Nové formy aplikácie larválnej terapie v liečbe chronických rán
MUDr. Veronika Vargová, Mgr. Mária Habrmanová, MUDr. Simona Polakovičová, PhD., RNDr. Peter Takáč CSc., Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD.

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 2, ročník 2016

preukázala byť vysoko účinnou vo viacerých štúdiách (Čambal, 2008), vytvorili sme hypotézu, podľa
ktorej samotná aplikácia hydrogélov s larválnymi
ES by mohla mať podobne pozitívny efekt. Ide teda
o využívanie proteolytických a antimikrobiálnych
účinkov ich exkrétov/sekrétov.

6. Čambal, M., Krumpálová, Z., Kozánek, M.,
Takáč, P. (Eds): Larválna terapia. Bratislava,
NOI, 2008: str. 121.
7. Čambal, M., Kozánek, M., Takáč, P.,
Majtán, J.: Larvoterapia a jej využitie
v klinickej praxi. Bratislava, Universitas
Comeniana Bratislavensis, 2012: str. 91.
8. Cerovsky, V., Zdarek, J., Fucik, V.,
Monincova, L., Voburka, Z., Bem, R.:
Lucifensin, the long-sought antimicrobial
factor of medicinal maggots of the blowfly
Lucilia sericata. Cell Mol Life Sci, 2010; 67:
455–466.
9. Erdmann, G. R., Khalil, S. K.: Isolation and
identification of two antimicrobial agents
produced by a strain of Proteus mirabilis
isolated from larvae of the screwworm
(Cochliomyia hominivorax) (Diptera:
Calliphoridae). J Med Entomol, 1986, 23:
208–211.
10. Franchini, A., Kletsas, D., Ottaviani, E.:
Presence of PDGF and TGF‑β immunoreactive
molecules in invertebrate and vertebrate
immunocytes: an evolutionary approach.
Histochem J, 1996, 28: 599–605.
11. Geenberg, B.: Model for destruction of
bacteria in the midgut of blow fly maggots.
J Med Entomol, 1968, 5: 31–38.
12. Horobin, A. J., Shakesheff, K. M.,
Woodrow, S., Robinson, C., Pritchard, D. I.:
Maggots and wound healing: an investigation
of the effects of secretions from Lucilia sericata
larvae upon interactions between human
dermal fibroblasts and extracellular matrix
components. Br J Dermatol, 2003, 148: 923–
933.
13. Horobin, A. J., Shakesheff, K. M.,
Pritchard, D. I.: Promotion of human dermal
fibroblasts migration, matrix remodeling
and modification of fibroblast morphology
within a novel 3D model by Lucilia sericata
larval secretions. J Invest Dermatol, 2006, 126:
1410–1418.
14. Huberman, L., Gollop, N., Mumcuoglu, K. Y.,
Breuer, E., Bhusare, S. R., Shai, Y., Galun, R.:
Antibacterial substances of low molecular
weight isolated from the blowfly, Lucilia
sericata. Med Vet Entomol, 2007, 21: 127–131.
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ktorá predstavuje častý nežiaduci účinok larválnej
terapie. Keďže terapiou sa chronická rana mení na
ranu aktívnu so schopnosťou hojiť sa, pacient má
možnosť návratu do pracovného pomeru, čo zároveň znižuje hospodársku záťaž, ktorú chronické
rany pre štát predstavujú. Pacient tak bude schopný
socializácie a návratu k bežným denným aktivitám.
V budúcnosti bude potrebné taktiež kvantifikovať
účinok larválnych ES na počet baktérií osídľujúcich
defekt. Preto štúdie na polymérnych hydrogéloch
s larválnymi ES stále pokračujú a naďalej sa zdokonaľujú techniky prípravy ES a aplikácie hydrogélov.
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Autor v článku prezentuje klinickú štúdiu založenú na novom modeli liečby v akupunktúre Teo Mo hexagramovej sekvencie. Výsledky liečby potvrdzuje nielen klinickým zlepšením, ale aj výsledkami meraní elektrickej kožnej vodivosti IDS‑M. Štúdia je pilotná a zahrňuje súbor 53 polymorbídnych pacientov, u ktorých bolo vykonaných 153 vyšetrení IDS‑M (Impedance data system M) a 133 vyšetreniami TST
DS‑M (Taktilný Solárov test data systém). Výsledky sú veľmi povzbudzujúce. V skupine je 87 % úspešnosť
úpravy taktilného testu, čo koreluje aj s klinickým zlepšením u pacientov a 75 % úspešnosťou predpovede výsledku inštrumentálneho vyšetrenia IDS‑M po 7 dňoch. Výsledky dávajú podklad na úspešné využitie tohto
modelu v klinike.

Kľúčové slová

1. S diagnostickým procesom, čo znamená stanovenie akupunktúrnej diagnózy v energo-informačnej rovine, ktoré je celkom iné, ako ho
chápeme z hľadiska západnej medicíny. V našom prípade je diagnóza vyjadrená hexagramom
predstavujúci gradient taktilnej citlivosti alebo
elektrickej kožnej vodivosti.
2. S terapeutickým procesom – so zameraním na
využitie interakcií medzi elementami, čo je dôsledný myšlienkový proces.
3. S dosiahnutím terapeutického cieľa. Predstava terapeutického cieľa je zlepšenie klinického
stavu pacienta. Našim cieľom je však konkrétna
zmena kvantitatívnych charakteristík váhového
grafu všetkých piatich elementov v inštrumentálnom vyšetrení IDS‑M v Rm KM (režim komplexných meridiánov). Tento výsledok závisí od
terapeutického myšlienkového procesu využitia
medzi elementových interakcií. Na tomto základe vieme predpovedať výsledok.

Modely v akupunktúre, IDS‑M, TST DS‑M
Vo vedeckom výskume sa uplatňujú rôzne postupy,
ktoré vedú nakoniec k určitému výsledku. V akupunktúre je doposiaľ výskum založený na uplatnení
univerzálnej teórie piatich elementov WU XING
v praxi. Opačný postup potvrdzujúci túto univerzálnu teóriu je veľmi zriedkavý. Metodologicky tento
postup definujeme ako postup od teórie k empírii
alebo, od teórie k dôsledkom. Inokedy sa uplatňujú
postupy opačné. Od dôsledkov k teórii smerom hore.
Tento vzťah je obojsmerný, cyklický. Hovoríme o teoretickom a empirickom bádaní. Tieto postupy sa
využívajú všeobecne v mnohých vedných odboroch,
hlavne vo fyzike, sociálnych vedách a v súčasnosti aj
v akupunktúre. Využívame preto zadefinované a vytvorené modely, na základe ktorých potvrdzujeme
už platné teórie a súčasne ich využívame aj v praxi.
Príkladom toho sú už vytvorené modely napr. pyramídový model a modely hexagramových sekvencií.

Do tejto štúdii sme zahrnuli 53 polymorbídnych
pacientov, z toho 35 žien 18 mužov, u ktorých sme
vykonali 156 inštrumentálnych vyšetrení IDS‑M
(Impedance data system‑M) a 133 vyšetrení TST
DS‑M (taktilný Solárov test data system M).

V tejto práci venujme pozornosť modelu Teo Mo
hexagramovej sekvencii. Bližšie je tento model vysvetlený v časopise Akupunktúra a naturálna medicína 2015.[9]
Je to jeden z mnohých možných matematických modelov čo predstavuje permutáciu 64 =
1,268 869 321 858 842 × 1089 možností. Ale konkrétny model má v sebe zakomponovaných niekoľko
vnútorných symetrií, ktoré potom určujú charakter
modelu a možnosti jeho využitia v praxi.
Dôležitou súčasťou modelu je možnosť jeho využitia v troch dôležitých súvislostiach:

Metodika

Vychádzame zo základného modelu Teo Mo hexagramovej sekvencie, v ktorej je zohľadnené matematické usporiadanie trigramov do hexagramov
v časovej postupnosti cirkadiánneho biorytmu antických bodov.[4] Pretože inštrumentálne metodiky
vyšetrenia, ako sú IDS‑M a neinštrumentálne TST
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Súhrn

Klinika a výskum
opakované vyšetrenie IDS‑M a TST DS‑M. Na základe dvoch inštrumentálnych vyšetrení v rovnakom
časovom odstupe môžeme určiť zmeny v kvantitatívnom obraze elementov alebo sledovať charakter
interakcie, ktorá bola uplatnená v liečbe.

Definície pojmov

Vzťah kontroly, rodenia, proti kontroly, proti rodenia, superalgoritmus generalizovaný, superalgoritmus párový, hyperkompozičný algoritmus čistý,
turbulentný, dekompozičný algoritmus čistý aj turbulentný boli zadefinované už v predošlých prácach.[9] [10]

U pacientov sme vyšetrili aktuálny stav metodikou
IDS‑M. V režime bodov biorytmu (RmEAB), v režime bodov komplexných meridiánov (Rm KM)
a v režime celkovom (RmC). Tak sme získali kvantitatívny obraz jednotlivých elementov vo forme
váhového diagramu, na základe ktoré môžeme určiť kvalitatívne charakteristiky interakcií medzi elementami: pentaplexovú interakciu, quadruplexovú interakciu, triplexnú interakciu kvantitatívnu
a kvalitatívnu, hyperkinetický a diverzný triplex
koncentrovaný a dekoncentrovaný, ktoré sú čiastočne analogické s algoritmami a tripletmi popisované v MKBD‑S.[9] [10] Taktilným vyšetrením TST
DS‑M, založeným na vyšetrení gradientov taktilnej
citlivosti 7 mikrosystémov RTV (tvárový rotačný
mikrosystém), RM YIN (rotačný mikrosystém jin),
RM YANG (rotačný mikrosystém jang), RMM dx.
(rotačný mikrosystém pravého prsníka), RMM sin.
(rotačný mikrosystém ľavého prsníka), CES (celkový energetický status), RMN (rotačný mikrosystém nôh) – nový mikrosystém zaradený do TST
DS‑M. Tak získavame kvantitatívny obraz vo forme
váhového grafu, do ktorého je zahrnutý aj výsledok
elektrickej kožnej vodivosti podľa IDS‑M. Na základe celkového obrazu z TST DS‑M určujeme aktuálny stav organizmu formou zobrazenia hexagramu.
Hypotézu, metodiku vyšetrenia energo-informačných zmien sme tiež popísali v minulých článkoch.[4] [7] [8] Gradienty TST DS‑M váhového grafu
vytvárajú prienik v Teo Mo hexagramovej časovej
sekvencii antických bodov, ktoré využívame v liečbe.[5] [7] Akokoľvek za veĺmi dôležité považujeme
určiť energo-informačný stav (akupunktúrnu diagnózu), určiť charakter interakcie medzi elementami
a náš energo-informačný cieľ. Pretože liečba je realizovaná terapeutom cez miesto vstupu – projekciu
akupunktúrneho bodu.

Čiastočne analogické typy s nimi sú interakcie využívané v TST DS‑M a IDS‑M.
Triplex interakcia je stav medzi troma po sebe
idúcimi elementami, kde prvý element je počiatočný druhý element mediálny a tretí transmisný
(prenosný). Každý triplex vlastne tvorí priehradu
medzi počiatočným a transmisným elementom.
Sú to vektory pôsobenia medzi troma po sebe idúcimi elementmi v cykle zrodu a definujú kvantitatívne
typy porúch. Hovoríme tak o hyperkinetických koncentrovaných a dekoncentrovaných triplex interakciách.
Ak sú vektory triplex interakcií v protismere definujú kvalitatívne poruchy, hovoríme o diverzných
koncentrovaných a dekoncentrovaných triplexných
interakciách.
Preto rozoznávame základné typy triplexných interakcií:
Triplex hyperkinetický koncentrovaný
Triplex hyperkinetický dekoncentrovaný
Triplex diverzný koncentrovaný
Triplex diverzný dekoncentrovaný
Quadruplex interakcia je stav, ktorý svedčí o vážnej
poruche v EI rovine. Predstavuje stav, kedy kvantitatívna potencia 4 elementov pentagramu nemá
hodnotu individuálneho rozmedzia normy vo váhovom grafe IDS‑M a TST DS‑M.
Pentaplex je stav, kedy kvantitatívna potencia 5 elementov pentagramu nemá hodnotu individuálneho
rozmedzia normy vo váhovom grafe IDS‑M a TST
DS‑M.

Príslušný antický bod zodpovedajúci tomuto stavu
ošetrujeme akupunktúrnou ihlou. Výsledok ošetrenia kontrolujeme taktilným testom až do vyrovnania mikrosystémov. Po 7 dňoch sme zrealizovali

Vzťah uskutočňujúci sa cez počiatočný element
k mediálnemu (rodenia) alebo od mediálneho
k tranzmisnému je kreatívny vzťah (zrodu).
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DS‑M, majú v metodike zakomponované možnosti
vytvorenia hexagramového stavu na základe gradientov elektrickej kožnej vodivosti alebo taktilnej
citlivosti. Možno ich využiť na stanovenie aktuálneho dynamického stavu (akupunktúrnej diagnózy)
u pacienta. Cieľom liečby je tieto gradienty minimalizovať a vytvoriť približne rovnovážny stav.

Klinika a výskum
sme uskutočnili zmenu všetkých piatich elementov
podľa našej predstavy, využitím l antického bodu
zadefinovaného z TST DS‑M. Výsledok je kontrolovaný po 7 dňoch opakovaným inštrumentálnym
vyšetrením IDS‑M v RmKM (Obr. 1).
Obr. 1.

Aktuálny stav elementov pred liečbou
a po 7 dňoch.
Oheň
24,4 %

Triplexná interakcia kvantitatívna je označenie
pre patologických proces troch po sebe nasledujúcich elementov v pentagrame, ak je porucha dynamiky jang ku jin 2 : 1.
Triplexná interakcia kvalitatívna je označenie pre
patologický proces dvoch po sebe nasledujúcich elementov v pentagrame a tretí element je v kontrolnom a kontroverznom vzťahu k nim. Táto triplexná
interakcia vždy začína cez jangový vzťah elementov
(vzťah zrodu) v smere hodinových ručičiek (Porucha dynamiky je jang ku jin v pomere 1 : 2).
Tieto vzťahy majú určitú analógiu s typmi algoritmov a tripletov v MKBD‑S.[5]

Zem
17,4 %

Drevo
25,8 %

Voda
13,4 %

Nové typy vychádzajúce z potrieb IDS‑M ako
sú kvantitatívna zmena, kvalitatívna zmena,
triplexná interakcia kvantitatívna a kvalitatívna,
definujeme v práci Kurvatúry času III.[6]

Kov
19,0 %

Oheň
23,2 %

Kontrolný vzťah medzi všetkými
elementami

Kontrolný vzťah je vzťah medzi každým druhým
elementom v pentagrame v smere hodinových ručičiek.
Cieľom každej terapie je kvantitatívna zmena všetkých elementov váhového grafu Rm KM IDS‑M,
kde využívame kontrolný vzťah medzi všetkými elementami súčasne.

Drevo
18,6 %

Voda
18,3 %

Preto definujeme
Kontrolný vzťah III., IV., V. rádu je charakteristika, ktorá sa uplatňuje v hodnotení terapie, za účelom ovplyvnenia všetkých elementov v pentagrame.
Znamená, že po terapii určitou charakteristikou elementu, dochádza k predpokladanej zmene aspoň 3,
4, alebo 5 elementov v pentagrame.

Cieľ

Zem
20,4 %

Kov
19,5 %

1. Potvrdiť klinickú efektivitu podľa nového modelu Teo Mo hexagramovej sekvencie.
2. Odsledovať výskyt energo-informačných zmien
v IDS‑M (Impedance data system‑M) v Rm KM
(režim komplexných meridiánov).
3. Odsledovať úspešnosť predpokladu zmien akupunktúrnej liečby jednou ihlou vo váhovom
grafe IDS‑M v RmKM.

Úspešnosť predpokladu liečby znamená, keď na základe obrazu váhového grafu RmKM a TST DS‑M
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Vzťah uskutočňujúci sa v opačnom smere (dekoncentrovane) od tranzitórneho elementu k mediálnemu je vzťah diverzný a nazývame ho antikreatívny
(protirodenia).
Vzťah uskutočňujúci sa (hyperkineticky) v smere
hodinových ručičiek od počiatočného k tranzitórnemu elementu voláme kontrolný.
Vzťah uskutočňujúci sa v opačnom smere od transmisnej pozície elementu k počiatočnej pozícii sa
volá kontroverzný (protikontrola).

Klinika a výskum
Výsledky
Graf 1.

Graf 4.
Rozloženie pacientov podľa pohlavia.
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Kvadruplexná interakcia
Diverzná dekoncentrovaná TI
Diverzná koncentrovaná TI
Hyperkinetická dekoncentrovaná TI
Hyperkinetická koncentrovaná TI
Kvalitatívna triplexná interakcia
Kvantitatívna triplexná interakcia
Kvalitatívna zmena
Kvantitatívna zmena
Norma

35
18
muž

Graf 2.
20
16
12
8
4
0

žena

Vekové rozloženie pacientov v skupine.
18

12
33
23
26
43
8
19
23
32
21
11
0

15

10

20

30

40

50

10
5

4

Veľmi dôležitým je poznatok, že na základe inštrumentálneho vyšetrenia IDS‑M a neinštrumentálneho TST DS‑M dokážeme so 75 % úspešnosťou predpovedať výsledok liečby (Graf 5).

1
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Klinickú efektivitu sme sledovali taktilným testom,
ktorý sa po liečbe vyrovnal v 94 %. V 7 % nebol vyrovnaný (Graf 3).
Graf 3.
100 %

Graf 5.

Úspešnosť predpokladu liečby.

100 %

Vyrovnanie TST – úspešnosť liečby.
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Veľmi často diskutovaná otázka ako liečiť akupunktúrou je v dnešnej dobe veľmi aktuálna. Do popredia
vystupujú mnohé metodiky liečby vyvinuté inštitútmi TČM. Nastáva totiž zneváženie akupunktúrnej liečby do polohy šablón(kuchárok), ktoré riešia
symptóm alebo ochorenie. Postupy o ktorých diskutujeme v tejto práci ale vychádzajú z vlastných modelov a sú uplatňované u polymorbídneho pacienta,
ktorými sú vlastne všetci pacienti. Preto je vhodné vychádzať s inej filozofie prístupu k pacientovi.
Na jednej strane prístup ako k fyzikálnemu systému
a z druhej strany prístup ako k individuálnej duchovnej bytosti. Diskutovaný model hexagramovej
sekvencie zabezpečuje zhodnotenie individuálneho
stavu takého systému a súčasne otvára možnosti
liečby založenej na celkom iných princípoch ako

TST
nevyrovnaný

Najvyšší výskyt interakcií typu pentaplexovej a quadruplexovej v skupine považujeme za závažný stav
pred liečbou (Graf 4).
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sme zvyknutí. Na princípoch energo-informačnej
roviny.

tiež zobrazený hexagramom, kde horný trigram je
vyjadrením najvyššej elektrickej kožnej vodivosti
a dolný trigram najnižšej. Hexagramy svojim usporiadaním charakterizujú celý proces rozložený do
jednotlivých aktuálnych energo-informačných stavov. Podľa rôznych autorov je preto aj usporiadanie rôzne. Napr. sekvencie podľa FU‑SHI, WENa,
Mawangdui sekvencia, Ťing Fang (Jing Fang) sekvencia, Šao Jung (ShaoYong) sekvencia. Charakterizujú tak vlastne určitú vnútornú symetriu ohraničujúcu fungovanie nejakého procesu. Teo Mo
časová hexagramová sekvencia vyjadruje aj symetriu časovú. Prienik kardinálnych bodov v sekvencii
umožňuje vyjadrenie pomocou antických bodov.
Usporiadanie antických bodov, priradených k jednotlivým hexagramom, je urobené v súlade s cirkadiánnym biorytmom meridiánov. Usporiadanie
každých 16 antických bodov je vnútorná symetria
elementov. Takým spôsobom využitie modelu Teo
Mo hexagramovej časovej sekvencie je v súlade so
viacdimenzionálnym chápaním sveta.[2]Princíp liečby vyplývajúci z tohto modelu je celkom iný ako je
uplatňovaný v tradičných východných medicínach.
Napr. aplikácia liečby na základe pulzovej diagnostiky mimoriadnych dráh podľa Machiociu G.[1] Tento
princíp je uplatnenie len na základe jedného mikrosystému a to mikrosystému pulzov. Vinogradov M.
aplikuje liečbu na základe interpretácie jednotlivých
hexagramov aplikovaných na stav organizmu v psycho-regulačnej a bio-morfologickej rovine.[11] Použitie komplexných meridiánov v kombinácii s inými
bodmi je rôzne a závisí od autora.

V dostupnej literatúre je len málo prác, ktoré sa zaoberajú liečbou, na základe určitého modelu aplikovaného na fyzikálny systém. Základným predpokladom je pochopenie fungovania biologických
otvorených systémov z hľadiska kvantovej mechaniky. Fungovanie biologických systémov je totiž tak
zložité a ťažko predvídateľné, že z hľadiska mechanického, neurohumorálneho, psycho-regulačného,
nevysvetľuje všetky deje odohrávajúce sa v organizme. Práve princíp neurčitosti a slobodnej vôle
je tou podstatou, ktorá môže osvetliť fungovanie
systému. Spojenie poznatkov východnej medicíny
so súčasnými poznatkami kvantovej fyziky prináša
vysvetlenie mnohých procesov odohrávajúcich sa
v našom organizme. V tejto práci je využitá jedna
z matematických možností, ktoré ponúka sekvencia 64 hexagramov. Predstavujú fungovanie organizmu v rovine energo-informačnej. Predložený
model hexagramovej sekvencie totiž predpokladá
možnosť vyšetrenia na základe gradientov potencií
elementov a tzv. vnútorných symetrií. Gradienty sú
vytvárané jednotlivými trigramami, ktorých je osem
druhov a sú spojené do hexagramov o počte 64. Takým spôsobom starobylé vyjadrenie dejov odohrávajúcich s v nás a okolo nás, je vlastne matricou
dynamiky, pohybu, zmeny. Potvrdzuje to aj množstvo rôznych výkladov YiJingu, ktorých je niekoľko tisíc s rôznych oblastí ľudského života. Preto je
možná aj aplikácia Yi Jing v akupunktúre. Napríklad
možnosť jeho použitia v rovine bio-morfologickej.
TST DS‑M (Taktilný Solárov test data systém‑M),
ktorý je založený na taktilnej diagnostike rotačných
mikrosytémov na tele, kde je usporiadanie jednotlivých stavov vyjadrených trigramom usporiadaných
do kruhu podľa Wena. Navyše taktilný gradient najsilnejšej a najslabšej taktilnej citlivosti umožňuje
vytvoriť obraz energo-informačného stavu vyjadreného hexagramom, kde je tento gradient zohľadnený. Vzniknutá potencia gradientu určuje tlak a smer,
ktorým sa dynamika systému môže uberať. Na podobnom princípe je založená aj diagnostika IDS‑M
(impedance data system‑M), na meraní elektrickej
kožnej vodivosti v mieste projekcie kardinálnych
bodov komplexných meridiánov RmKM (režim
komplexných meridiánov). Aj v tomto prípade sú
vytvorené gradienty najvyššou a najnižšou impednaciou. Vzniknutý energo informačný stav je potom

Práca Ms. Michi Tokito je založená na úrovni,
keď sa nevytvorili formy, štruktúry, ešte pred prvým
rozdelením na yin a yang a tvorbou elementov. Dysbalancie vyplývajúce z teórie piatich elementov sú
liečené simultánne s použitím komplexných meridiánov.[3]
Práca Mr. Osamu Ito predstavuje použitie komplexných meridiánov v liečbe doplnenou dodatočnou lokálnou liečbou. Každý systém je v podstate
založený chápaní NanJingu: všetky energie začínajú
v centre.[3]
Práca Ms. Kiiko Matsumoto a Mr. Stephena Bircha predstavuje použitie komplexných meridiánov
podľa symptomatológie dráh, palpačnej diagnózy
a topologických vzťahov, ktoré ale nie sú vždy jasne
definované.[2]
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3. Michi Tokito, Osamu Ito: Online: http://www.
paradigm-pubs.com/sites/www.paradigmpubs.com/files/active/0/ExtVes_E.pdf. [Dátum:
21. 2. 2016.]
4. Mochnáč, T.: Kurvatúry času v akupunktúre.
Hexagramové sekvencie a ich súvislosti, II. časť.
Akupunktúra a naturálna medicína, LSNM,
Bratislava, 2015, 4, s. 38 – 44, ISSN 1339‑4703.
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k ochoreniam prsnej žľazy. Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
Katedra verejného zdravotníctva, Bratislava
2011, dizertačná práca, s. 70 – 71.
8. Mochnáč, T.: TST DS‑M v akupunktúre.
Akupunktúra a naturálna medicína, LSNM,
Bratislava, 2015, 1, s. 14 – 21, ISSN 1339‑4703.
9. Solárová, Z.: Vybrané vzťahy v dotazníku
MKBD‑S (modifikovaný KorngoldBeinfieldovej dotazník podľa autorky článku).
Akupunktúra a naturálna medicína, LSNM,
Bratislava, 2014, 2, s. 17 – 24, ISSN 1339‑4703.
10. Solárová, Z.: Teoretické základy procesu
diagnostiky v dotazníku MKBD‑S
(modifikovaný Korngold-Beinfieldovej
dotazník podľa autorky článku). Akupunktúra
a naturálna medicína, LSNM, Bratislava, 2014,
1, s. 32 – 38, ISSN 1339‑4703.
11. Vinogradoff, M.: Ticho jehličky. Když Yi Jing
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Interpretácia hexagramov v rôznych klasických dielach, rôznymi autormi, je odlišná a nie veľmi jasná,
nejednoznačná.
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Princíp diagnostiky a liečby podľa modelu Teo Mo
časovej hexagramovej sekvencie je principiálne odlišný od spomínaných postupov.
Zdá sa, že pilotná štúdia ponúka dostatočnú predstavu o možnostiach a výsledkoch takejto liečby.

Záver

V pilotnej štúdii v skupine 53 pacientov sme vykonali 156 inštrumentálnych vyšetrení IDS‑M(Impedance data system‑M) a 133 vyšetrení TST DS‑M
( taktilný Solárov test data system M). (Graf 1) Potvrdili sme účinnosť liečby na základe modelu Teo
Mo hexagramovej sekvencie. Zistili sme, že v skupine sa najčastejšie vyskytuje v obraze RmKM interakcia charakterizovaná ako pentaplexová a quadruplexová, čo považujeme za závažný stav pred
liečbou. (Graf 4) Veľmi dôležitým je poznatok,
že na základe inštrumentálneho vyšetrenia IDS‑M
a neinštrumentálneho TST DS‑M dokážeme v 75 %
predpokladať aké nastanú zmeny v obraze RmKM,
čo potvrdzuje opodstatnenie použitia modelu Teo
Mo hexagramovej sekvencie v akupunktúrnej liečbe
(Graf 5).
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Časopis Akupunktúra a naturálna medicína je
kvartálne internetové periodikum Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny (LSNM). Zaoberá sa štúdiom energoinformačných procesov vo fyziológii aj
patológii a environmentálnych a sociálnych vplyvov
na človeka z pohľadu naturálnej medicíny a najmä
odboru akupunktúra. Uverejňuje aktuálne recenzované príspevky z teórie, praxe a kliniky akupunktúry a iných medicínskych, prírodovedných, technických a spoločenských vedných odborov v súlade
s odborným interdisciplinárnym zameraním tohto
periodika.
Časopis vychádza v slovenskom a v anglickom jazyku.

www.naturalnamedicina.com bezprostredne po ich
vydaní.
Licenčné ujednania
Celý obsah časopisu je voľne dostupný len pre
nekomerčné účely. Čitateľovi je dovolené rozmnožovať (kopírovať) a rozširovať (distribuovať) obsiahnutý text časopisu a tvoriť vlastné diela na základe
získaných informácii výhradne s citovaním pôvodného zdroja.
Za kompletnú vecnú a obsahovú stránku príspevku
vrátane existujúcich autorských práv tretej strany
zodpovedá osobne autor, ktorý zároveň garantuje,
že príspevok nebol uverejnený v odbornej ani inej
tlači, ani elektronicky publikovaný. Autor zaslaním
svojho rukopisu do redakcie časopisu Akupunktú‑
ra a naturálna medicína súhlasí s jeho zverejnením
bez nároku na honorár, s jeho recenzovaním a trvalým zverejnením v časopise, zároveň súhlasí so
spracovaním jeho osobných údajov. Autor podľa
zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov si nevyhradzuje
k svojmu autorskému dielu právo udeľovať súhlas
na rozmnožovanie a na verejný prenos tohto diela,
tým nie sú dotknuté ostatné práva autora podľa autorského zákona.

Vydavateľ a redakcia časopisu nezodpovedá za žiadne následky spôsobené prípadným nesprávnym
použitím zverejnených medicínskych a liečebných
metód, techník a postupov, taktiež nezodpovedá za
žiadne trestnoprávne ani občianskoprávne následky súvisiace s nedodržaním právnych predpisov na
strane autorov príspevkov a zadávateľov reklamy
a inzercie. Za obsah textov, reklám, fotografií a obrázkov zodpovedá ich autor a zadávateľ. Vydavateľ si
vyhradzuje právo na umiestnenie inzercie a reklamy,
pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Držiteľom oprávnenia publikovať časopis
Akupunktúra a naturálna medicína je Prvá klinika
akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s. r. o.

Redakcia si vyhradzuje právo vykonať v prípade
potreby drobné jazykové a grafické úpravy v rukopise a taktiež rozhodnúť o jeho zaradení v ktorom
konkrétnom čísle časopisu a v ktorej rubrike bude
autorov článok uverejnený. Nevyžiadané rukopisy
redakcia nevracia.

Otvorený prístup (Open Access)
Časopis Akupunktúra a naturálna medicína
uprednostňuje otvorený prístup k informáciám,
tzn. že všetky príspevky publikované v časopise Akupunktúra a naturálna medicína sú online voľne bezplatne dostupné na web stránkach
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Pokyny pre prispievateľov
Internetový časopis Akupunktúra a naturálna me‑
dicína uverejňuje tieto druhy príspevkov:

4. Iné články majúce vzťah k akupunktúre a naturálnej medicíne.
Pre články charakteru úvahy a eseje a práce nevyžadujúce odborné posúdenie je vyhradená
rubrika Okienko do akupunktúrneho myslenia.

1. Štúdia – originálna vedecká práca vychádzajúca
zo základného výskumu, zrozumiteľný rukopis
analyzujúci relevantné výsledky.
Nemáme záujem o rukopisy so závermi „potvrdili sme výsledky iných autorov…“.
2. Prehľadový článok – môže sa týkať aktuálnych
tém a problémov v akupunktúre a iných interdisciplinárnych oblastí, informatívne a diskusné
články. Článok by nemal byť prehľadom dostupnej literatúry, mal by priniesť novú perspektívu
ohľadom danej problematiky.
3. Kazuistika bude publikovaná len vtedy, ak prináša nový, originálny pohľad na problematiku
a obsahuje inovatívne nálezy.

Forma štúdií a prehľadových článkov

Všetky rukopisy musia obsahovať list pre editora,
v ktorom autor zodpovedný za korešpondenciu
oznamuje, že si želá predložiť rukopis e‑časopisu
Akupunktúra a naturálna medicína k posúdeniu.
Zároveň prehlasuje, že nie je prítomný konflikt záujmov a že všetci autori čítali rukopis a redakčnú
politiku časopisu, súhlasia s ňou, ako aj s predložením rukopisu. Redakcia nezodpovedá za právne
dôsledky v prípade porušenia právnych, etických
a iných záväzných ustanovení.

Autor je povinný dodať položky

Editorsky recenzované príspevky

–– mená, priezviská a kontakty na všetkých au
torov;
–– jedného autora určeného ako autora pre korešpondenciu;
–– e‑mailovú adresu;
–– úplnú poštovú adresu;
–– telefónne číslo;
–– nahrané všetky súbory;
–– kľúčové slová;
–– všetky legendy k obrázkom;
–– všetky tabuľky a ilustrácie (vrátane nadpisu, popisu, poznámok pod čiarou);
–– rukopis podrobený kontrole pravopisu;
–– referencie v správnom formáte;
–– všetky referencie spomenuté v Zozname referencií citované v texte a naopak;
–– povolenie pre použitie materiálu chráneného
autorským právom z iných zdrojov (vrátane internetu), ak boli použité;
–– grantovú podporu a vyjadrenie, že nie je prítomný konflikt záujmov.

1. Recenzia odbornej literatúry – krátka informatívna recenzia. Je potrebné uviesť menáa
pracoviská autorov, originálny aj preložený názov recenzovanej publikácie a jej ISBN/ISSN,
rok vydania a v rámci recenzie aj prínos.
2. Správa o vedeckých podujatiach – musí obsahovať názov, miesto, čas podujatia, organizátorov podujatia, prehľad príspevkov a diskusie,
prípadne krátke abstrakty prednášok a celkové
zhodnotenie podujatia autorom správy, vrátane
možného prínosu.
3. Diskusia k článkom uverejneným v časopise Akupunktúra a naturálna medicína.
V príspevku je nutné uviesť názov článku, číslo a ročník časopisu Akupunktúra a naturálna
medicína, ku ktorému sa diskutuje, titul, meno,
pracovisko a funkčné zaradenie diskutéra.
Redakcia si vyhradzuje právo nezverejniť diskusný príspevok k vydanému článku. Na každú
zverejnenú diskusiu má právo reagovať ako prvý
autor článku, ku ktorému sa diskutuje, pričom aj
diskusia aj reakcia na diskusiu budú publikované súčasne v tom istom čísle časopisu Akupunktúra a naturálna medicína.

Základný formát

MS Word 2003 kompatibilná verzia (formát súboru
*.doc). Autor dodá celý rukopis v anglickom jazyku
a slovenskom, prípadne v inom rodnom jazyku autora.
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Odborne recenzované príspevky

–– S výnimkou prvého vydania je informácia o poradí vydania a jeho zmenách alebo doplneniach
povinná.
–– Miesto vydania sa uvádza v jazyku originálu,
meno vydavateľa je možno zapísať tak, ako je
uvedené v prameni.
–– Dátum vydania je povinný.
–– Rozsah – pri tlačených monografiách sa údaje
o rozsahu vyjadrujú buď prostredníctvom počtu
strán (90 s.) alebo počtu zväzkov (3 zv.), ak ide
o viaczväzkové monografie.
–– ISBN – tento údaj je povinný ak sa robí odkaz na
monografiu ako celok. Nepovinne sa zaznamenáva iba v prípade častí dokumentov, príspevkov v monografiách a časopiseckých článkoch.
–– Časť dokumentu – v prípade odkazu na príspevok v monografii, článok v zborníku alebo časopise musia údaje o monografii, zborníku, resp.
periodiku nasledovať za spojovacím výrazom
„In:“.

Štruktúra článku
1. Názov príspevku, meno a priezvisko autora/
autorov (aj s titulmi).
2. Súhrn – stručná anotácia článku.
3. Kľúčové slová – 4 – 6 kľúčových slov, slovných
spojení.
4. Úvod – uveďte ciele práce s adekvátnym zázemím, vyhnite sa podrobnému prieskumu literatúry alebo zhrnutiu výsledkov.
5. Materiály a metódy – poskytnite dostatočne
podrobné informácie na to, aby bolo možné
prácu opakovať. Metódy už uverejnené by mali
byť označené odkazom; iba relevantné zmeny by
mali byť opísané. V štúdiách, v ktorých sa vyžaduje informovaný súhlas alebo schválenie etickej komisie, musía byť tieto explicitne uvedené.
6. Výsledky musia byť precízne prezentované
s použitím primeraných vedeckých metód. Neduplikujte podrobné informácie z tabuliek a obrázkov. Grafy uvádzajte ako súčasť číslovania
obrázkov (napr.: Obr. 5: Graf závislosti…).
7. Diskusia musí byť v priamej súvislosti s prezentovanou prácou a musí obsahovať konfrontáciu
s referenciami. Neopisujte všeobecný prehľad
o téme.
8. Záver – stručné zhrnutie získaných výsledkov
a cieľov práce.
9. Poďakovanie je priestor na poďakovanie kolegom, ktorí asistovali v štúdii a nie sú uvedení
medzi autormi.
10. Kontakt na autorov: meno a priezvisko autora/
autorov (aj s titulmi), inštitúciu, pracovný kontakt. Autor pre korešpondenciu: meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, e‑mail a eventuálne telefónne číslo pracoviska.
11. Referencie – v texte musia byť citované číslom
a číslované v poradí, v akom súcitované.

Obrázky a fotografie vhodnej kvality musia byť
priložené ako samostatné súbory. Prípadné popisy
musia byť dodané v textovom formáte. Autori, ktorí
si želajú publikovať už v minulosti publikované obrázky a fotografie, musia zabezpečiť povolenie autora a vydavateľa a/alebo držiteľa autorských práv
a dodať predcíznu referenciu originálnej práce. Toto
povolenie musí zahŕňať právo na publikáciu v elektronickej podobe.
Tabuľ ky – ak boli tabuľky a grafy vkladané z programu MS Excel, je potrebné poslať aj originálny súbor.
Očíslujte tabuľky podľa ich poradia v texte. Text by
mal obsahovať odkazy na všetky tabuľky. Tabuľky
by mali byť označené názvom nad tabuľkou a textom pod tabuľkou. Jazyk použitý v tabuľkách a grafoch musí byť totožný s jazykom príspevku.

Formát referencií v zozname (viď STN ISO 690)
–– Priezvisko, M. (iniciála mena po čiarke), viacerých autorov oddeliť čiarkou. V prípade viac ako
3 autorov, uviesť mená prvých troch a za posledným menom uviesť skratku „et al.“. Oddeľovač
medzi menami autorov a názvom príspevku je
dvojbodka.
–– Názov sa musí reprodukovať tak, ako je uvedené v prameni. Do hranatých zátvoriek za názov
možno uviesť preklad názvu.
–– Oddeľovač medzi názvom príspevku a ďalšími
informáciami je bodka.

Jazyková korektúra príspevkov
Za jazykovú a obsahovú stránku zodpovedá autor. Prípadné korekcie zo strany redakcie sú možné
výhradne v prípade preklepov a úprav typografie. Re‑
dakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžia‑
dať od autora dodatočnú jazykovú korektúru. Jedna verzia bude odoslaná autorovi, ktorý je uvedený
ako autor pre korešpondenciu. Redakcia zabezpečí,
aby bol článok publikovaný v najbližšom vhodnom
termíne. Preto je dôležité zabezpečiť, aby boli všetky
Vaše korekcie odoslané k nám v jednej komunikácii.
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Informácie
Rukopis prosíme adresovať nasledovne

Následné korekcie nebudú možné, preto prosíme,
aby ste zabezpečili kompletné odoslanie na prvý
krát. Príspevok po korektúre musí byť odoslaný naspäť do dvoch dní, neskoré odoslanie môže predĺžiť
termín publikácie. Prosíme pozorne skontrolujte
text, tabuľky, legendy a referencie.

Autori zo Slovenskej republiky a Českej republiky
Výkonný editor: MUDr. G. Solár, PhD.,
klinika@akupunktura.sk
Šéfredaktorka: MUDr. S. Sázelová,
sonasazelova@gmail.com
Autori z iných krajín (anglická verzia a verzia
v rodnom jazyku)
Zástupkyňa šéfredaktorky zodpovedná za zahraničné veci: MUDr. E. Baumann,
eva.baumann.ke@gmail.com

Na prehľadový článok sa vzťahujú v štruktúre príspevku nasledovné položky: abstrakt, kľúčové slová, úvod, jadro, diskusia, záver, kontakty na autorov a referencie.
Na kazuistiku sa vzťahujú všetky pokyny pre autorov.
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Na štúdiu sa vzťahujú všetky pokyny pre autorov.
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Výrobca:
The Himalaya Drug Company
Makali, Bangalore 562 123 (India)
www.himalayahealthcare.com

Boswellia serrata (kadidlovník), Gaultheria procumbens
(gaultéria), Cedrus deodara (céder) a Vitex negundo
pomáhajú tlmiť zápal pohybového aparátu
Vitex negundo, Gaultheria (gaultéria) a Boswellia serrata
(kadidlovník) pôsobia proti bolesti
Mentha arvensis (mäta), Pinus roxburghii (borovica),
Cinnamomum zeylanicum (škoricovník) a Cedrus deodara
(céder himalájsky) zlepšujú prekrvenie, vyvolávajú pocit tepla
a pomáhajú tlmiť bolesť
Zingiber officinale (zázvor/ďumbier) pomáha tlmiť zápal
a alergickú reakciu

Hrejivý rastlinný gél. Vyvoláva lokálne prekrvenie
s následným zmiernením bolesti.

výnimočný zážitok z úľavy...

www.zdraviehimalaya.sk

ideálna kombinácia
pre lepší účinok

Distribútor:
Benela s.r.o., Súbežná 7, 811 04 Bratislava
tel./fax: 02/5477 1329
e-mail: benela@benela.sk

Boswellia serrata (kadidlovník), Commiphora wightii
(myrhovník) a Tinospora cordifolia (chebula srdcovolistá)
pomáhajú udržiavať optimálny stav kostí a kĺbov
Commiphora wightii (myrhovník) má protizápalové účinky
a prirodzeným spôsobom posilňuje kosti, chráni kosti a kĺby pred
voľnými radikálmi a pomáha v posilnení poškodenej štruktúry
kĺbovej chrupavky
Tribulus terrestris (kotvičník) prispieva k posilneniu
svalového tonusu
Alpinia galanga (alpínia galangová) a Glycyrrhiza glabra
(sladkovka hladkoplodá/sladké drievko) dopĺňajú komplexný účinok

Výživový doplnok s účinnou kombináciou 6 rastlinných
extraktov.

pôsobí protizápalovo a upokojujúco

pri bolestiach pohybového aparátu
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